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เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงและ 
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
   
  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้า           นายธนพัฒน์   
แย้มคงเมือง   ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้แจ้งผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา  58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวงเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยนายกแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผย
และต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุม
ด้วย” 
  กระผม นายธนพัฒน์   แย้มคงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จึงได้ก าหนด
นโยบายเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา   4 ปี นับตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและช้อ 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาใน
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ้งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง 
และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ เกษตรกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้น
มากมาย ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง มีสภาพเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรและประชากร
แฝงเข้ามาท ามาหากินเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมี
ปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้นในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
เป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



  ท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 
  1.นโยบายเร่งด่วน 
  2.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.นโยบายการศึกษา 
  4.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  5.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                          สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  6.นโยบายการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  7.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 
 โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1.นโยบายเร่งด่วน 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือก
ร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ เช่น Covid-19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
  2.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความ
พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและ
ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ ในพ้ืนที ่
 
  3.นโยบายการศึกษา 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุน
งบประมาณสถานศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และ
สังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภทแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 
 



  4.นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ป้องกันพังทลายของ
ตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ  สะอาด สดใส พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ลดปริมาณขยะตกค้าง       ในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
 
  5.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                     สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 
ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า  ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพาน
เดินทางในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร  เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์
แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน 
 
  6.นโยบายการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการปกครองท้องถิ่น  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง โดยบูรณาการแผนงาน
ของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการ
ด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
  7.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
  เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง สามารถด าเนินงานตาม
นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  โปร่งใส และ
คุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การ
ปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง 
ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายเมืองและ
ข้าราชการประจ า 
   
  จากนโยบายข้างต้น เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 



 
  กระผม นายธนพัฒน์  แย้มคงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   พร้อม
ทีมงานจะขอใช้ช่วงเวลา 4 ปี นับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยืดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 
 
  ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 

นายธนพัฒน์   แย้มคงเมือง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 
 
 
 
   
 


