
 

 

 
 
 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารสว่นตำบลดอนหว่าน 

 
 
 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน  
สมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ ท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (ชั้น ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยประชุมสามัญ ที ่๑/๒๕๖๕ 
วันศุกร์ ที ่๔ เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน (ชั้น ๓) 
......................................................... 

 
       เรียน  ทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวา่นที่เคารพ และสมาชิกสภา
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน 
        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม มีหนังสือ            
ที่ ลต (มค) ๐๐๐๒/ว.๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม     
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕  นั้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านที่เคารพ กระผม นายทรงฤทธิ์ อะโน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารซึ่งไดร้ับการไว้วางใจจากพี่นอ้ง 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564 ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน  ที่ เคารพ 
ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้  โดยได้จัดทำ
นโยบายในการพัฒนาตำบลดอนหว่านเป็นเอกสาร  แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองคก์าร
บริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาเป็นอย่างถูกต้องและยั่งยืน ดังน้ี  
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1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม

ขนส่ง 
๑.๒ ดำเนินการจัดสรา้งระบบน้ำประปา และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อม

สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอยา่งพอเพยีง 
1.3 พัฒนาบรเิวณสระหนองปลิงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานทีอ่อกกำลังกายและ

พักผ่อนหยอ่นใจอยา่งเหมาะสม 
1.4 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งส่องแสงสว่างตามถนนชุมชน สวนสาธารณะอย่างทั่วถึง 

เพื่อให ้เกดิความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาต ิจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ด้วยการขุดเจาะ

บ่อน้ำบาดาล ขุดอา่งเกบ็น้ำเพื่อให้ประชาชนไดป้ระโยชน์ มีนำ้ใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมการผลิตสนิค้าในชุมชนและสินคา้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้าง

เงิน สร้างรายได้ในชุมชน ให้มีการอยู่ดี กินด ีมสีุข 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่งๆในตำบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี  

กลุ่มเลีย้งปลา กลุม่เลีย้งสัตว์ 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิต นำระบบเศรษฐกิจแบบ 

พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอยา่งแท้จริง 
2.4 จัดบริการด้านการตลาดในพื้นที่ เพื่อให้พอ่ค้า แม่คา้ และผู้บรโิภคมีสถานที่จับจ่าย 

สินค้าที่ถูกสุขอนามัย  อาหารปลอดภัย 
2.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคณุภาพสนิค้าและจัดระบบ

การผลิต การตลาด ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝมีือแรงงาน ให้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ 
แรงงานทอ้งถิ่น 

2.6 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของอสม.เพื่อขับเคลื่อน
การทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

2.7 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

2.8 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย 
อย่างทั่วถึง 
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3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
3.1 ส่งเสรมิการศึกษาแก่เด็กเยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  

ให้สอดคลอ้งกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
3.2 พัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
3.3 ให้การสงเคราะห์และจัดสวสัดิการแก่เด็กผูด้้อยโอกาส คนพิการ คนชราและ

ผู้สูงอายอุยา่งทั่วถึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
3.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรพัยส์ินโดยเน้นการมสี่วนร่วมทุกองค์กร 
3.5 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝา่ยพลเรื
อนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.6 ส่งเสริมให้การเรยีนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย 
ตลอดจนบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

3.7 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้ศึกษาค้นคว้าขอ้มูลเกิดการเรียนทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งขอ้มูลข่าวสาร 

3.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการการกีฬาทุกประเภท เพือ่พฒันาด้านสุขภาพ  
จัดให้มีสถานที่ออกกำลงักาย ลานกีฬาท้องถิ่น และอุปกรณ์การกีฬาทีจ่ำเป็นอย่างตอ่เนื่อง 

3.9 สนับสนุนอุปกรณก์ารกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรยีน 
ในเขตพื้นที่ทุกระดับ 
 

4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ  

ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาทอ้งถิ่นอยา่งม ี
ประสิทธภิาพ 

4.2 สร้างระบบการบรหิาร โดยเน้นหลักประสทิธิภาพ ประสทิธิผล สจุริต โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแทจ้ริง 

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  ยทุธศาสตร ์
จัดทำแผน โครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของประชาชน 
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4.4 จัดการพัฒนาบคุลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถา่ยโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธผิล 

4.5 เพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 
เพื่อให้ประชาชนที่มารบับริการได้รับความสะดวกและมคีวามพึงพอใจสูงสุด 

4.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมบทบาทหน้าที่ของประชาชน 
ที่มีต่อการบริหารทอ้งถิน่ และอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนญู 

4.7 จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่เพือ่บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา 
ความตอ้งการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟอูนุรกัษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยูส่ืบไป 
5.2 ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนาสถานที่เป็นศูนย์รวม 

จิตใจของคนในชุมชน 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำดำหัวผูสู้งอายุและกิจกรรมบุญสวดกลางบ้าน 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
5.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรม การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมแก่เยาวชนและประชาชน 

เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผอ่นหย่อนใจ 

และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 
6.2 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะ และดูแล 
รักษาความสะอาด 

6.3 จัดหาสถานทีท่ิ้งขยะและดำเนินการสร้างระบบการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สเีขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน  
เพิ่มพื้นที่ในการปลูกป่าเพิ่มขึ้น 

6.5 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟูรักษาและห่วงแหนซ่ึงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 



 

 

-๕- 
6.6 รณณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝา้ระวังป้องกันปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ที่จะเกิดข้ึนในพื้นที ่
           ขอขอบพระคณุท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
และสมาชิกสภาตำบลดอนหว่าน ที่เคารพทุกทา่น ที่ได้ให้เวลากับผมแถลงนโยบายในการพฒันา 
ตำบลดอนหว่าน ด้านหลักฯ ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนหว่าน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกระดับ มีความคิดตรงกันว่าการพัฒนาตำบลนั้นต้อง
มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุสาหะ ตลอดระยะเวลา ๔ ปี 
ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวา่นและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะและนำปัญหา  
ข้อขัดข้องจากพี่นอ้งประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใด ได้โปรดอยา่เกรงใจ  
เราทุกคนล้วนทำเพือ่ตำบลดอนหว่าน ทั้งนี ้เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหาพรอ้มข้อมูล  
ที่วิเคราะห์แล้วมาดำเนนิการแก้ไข และจะพฒันาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน 
รวมทั้งรว่มกันสรรหาคำตอบ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากท่านผูท้รงคณุวุฒิทีม่ี
หลากหลายในตำบล และพวกเราจะตั้งใจทำงาน ยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
และผลประโยชน์ของประเทศชาติรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกัน เพื่อจะนำพา ความสุข 
ความสำเร็จความเจรญิรุ่งเรืองของตำบลบ้านของพี่น้องประชาชนและองค์กรของเรา 
ต่อไป ขอขอบคณุครับ 


