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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 
 
 

ของ นายสมศรี  โยธาจันทร์   
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
เรื่อง การแถลงนโยบายการบริหารราชการท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 

****************************** 
 

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๓๐  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศผลการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  นั้น 
 

 ผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เมื่อวันที่  ๒๕  
ตุลาคม  

๒๕๕๕  ตามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้มีการเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวงสมัย สามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ กรณีเร่งด่วนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
     
 

(นายสมศรี   โยธาจันทร์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 
 
 
 
 



-๑- 
คำแถลงนโยบาย 

การบริหารราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
ของนายสมศรี  โยธาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  

วันที่  ๒๕   ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ น 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด 

 
 
  ก่อนอ่ืน กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พ่ีน้องที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนับสนุน 
และได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมามากถึงร้อยละ ๗๕.๓๓ นั้นกระผมและ
กลุ่มหนองแวงก้าวหน้า รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับเราในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาเพ่ือทำหน้าที่ในฐานะขันอาสา เพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชาชนด้วย
ความตั้งใจจริง ที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  ด้วย
ความพร้อมเพรียงและศักยภาพของทีมงานฝ่ายบริหารที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงาน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และพ่ีน้องประชาชนทุกคน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะ
ขอทำหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้ดีที่สุด  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เที่ยงธรรมและ
มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมจะนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจเดินหน้าต่อไปอย่างมีเป้าหมายที่มั่นคง เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหานานาประการของ
ท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  สร้างความศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย  โดยน้อมนำเอาแนวทางพระราช
ดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  มาเป็นหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่  กล่าวคือ  ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว  เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ  ทรัพย์  
และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ 

ท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๒๓๖ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐ (๑๓) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตร า ๙๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๘๙  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบ
กับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ จึงประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้  นายสมศรี  โยธาจันทร์  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  



-๒- 
ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายสมชัย  จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง 

  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  กำหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่ลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ 
ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งผมได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อ
แนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว 
 

ท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ 
 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ของภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องเชื่ อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) ที่ต้องการเห็น
สังคมไทยมีทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ปัจเจก 
ครอบครัว และชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึง ทรัพยากร
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม นับเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นำทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว เพ่ือต้องการเห็นคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตร
ไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่ง
กันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่ พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงนโยบายสำคัญ ๆ เร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของ
รัฐบาล นโยบายระดับจังหวัด นโยบายของอำเภอเกษตรวิสัย นโยบายสาธารณะทั่วไปที่ได้รับฟังจากพ่ีน้อง
ประชาชน ประการสำคัญคือการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองแวงให้มากที่สุด 
 
 



-๓- 
บัดนี้กระผม นายสมศรี  โยธาจนัทร์  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพ่ือแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภา
ฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ในโอกาสต่อไปตามลำดับดังนี้ 

 

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ๑.๑  ก่อสร้างปรับปรุงรักษา ถนน สะพานและท่อระบายน้ำ 
 ๑.๒  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา 
 ๑.๓  จัดให้มีน้ำสะอาดไว้บริโภคให้เพียงพอและปลอดภัย 
 ๑.๔  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
 ๑.๕  ประสานนโยบายงบประมาณจากรัฐบาลกลางสู่องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ 

๒.๒  สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นระบบสหกรณ์ สร้างเครือข่ายผลิตพืชอาหารและพลังงานทดแทน 
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 ๒.๓  สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้แก่เกษตรกร 
 ๒.๔  สร้างความม่ันคงเศรษฐกิจชุมชน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุนการทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 ๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ(ออมวันละบาท)ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓.  นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ๓.๑  สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เพียงพอและทั่วถึง 
 ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน 
 ๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อการดำรงชีวิต และวิถี

ชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๔  ส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๓.๕  ส่งเสริม เสริมสร้างสนับสนุนให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ดำรงตน

อยู่ในสังคม อย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
 ๓.๖  ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์การกีฬา และจัดประเพณีกีฬาประจำตำบล 
๔.  นโยบายด้านสังคม 
 ๔.๑  ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี  สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี อาหารดี อารมณ์ดี จิตใจดี 
 ๔.๒  ส่งเสริมกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดย 
 ๔.๑  สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 ๔.๔  สนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 



-๔- 
๔.๕  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ฝึกอบรม 

พัฒนา สร้างเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้กับ อปพร. 
 ๔.๖  เสริมสร้างมาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกด้าน 
 ๔.๗  ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๕.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๑  ส่งเสริม อบรม ให้การศึกษา สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒  บำบัดและจำกัดขยะอย่างเหมาะสมและให้เกิดความปลอดภัยต่อชุมชน 
 ๕.๓  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน 
 ๕.๔  ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข 

 ๕.๕  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) 
ให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

๖.  นโยบายด้านสาธารณสุข 
 ๖.๑  ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน อุดหนุนอุปกรณ์และการศึกษา  ร่วมกับเครือข่าย สสส. 
 ๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับและเครือข่าย อสม. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค 
๗.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหาร 
 ๗.๑  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๗.๒  เป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เหมาะสมกับขนาดขององค์กร 
 ๗.๓  สนับสนุนการบริหารแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 
 ๗.๔  เป็นหน่วยงานบริการที่ดีของชุมชน สะอาด สะดวก สมบูรณ์ ถูกต้อง ยุติธรรม 

  ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มี
อยู่ทั้ง ๗  ข้อนั้น  จึงมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานตาม
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่
ลำบาก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในแต่ระดับ  ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยกัน  ได้แก่  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง ทุกท่าน ข้าราชการ  พนักงาน และการสนับสนุนภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วน
ราชการต่างๆ องค์กรเอกชนทั่วไป ชุมชน และพ่ีน้องตำบลหนองแวง เป็นต้น 

 

 

 



-๕- 

  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐาน กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อ
สภาฯแห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือก
ปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้มี ความ
เจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก 
กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้    สวัสดีครับ  
 
 
 
 
       ลงชื่อ 

นายสมศรี   โยธาจันทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


