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ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพนทอง ที่เคำรพ
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตาบล
โพนทอง เลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีการเลือกตั้ง ในวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น
บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่
น้องประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม และแผนยุทธศาสตร์อาเภอ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เสร็จสิ้น
แล้ว
กระผม ในฐานะฝ่ายบริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสาเร็จและ
ก้าวหน้าตามฐานานุรูป และบริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง กระผมจึงแถลงนโยบายต่อท่าน
ประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทองและผู้ทรงเกียรติ เพื่อให้ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์
และนโยบายของกระผม ที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตาบลโพนทองอย่างทั่วถึง อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. ดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ตามที่กระผมได้แสดง
เจตนารมณ์และกาหนดนโยบายให้ไว้กับพี่น้องประชาชน เมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดนโยบาย
และแนวความคิดในการทางาน คือ
“ ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงคอรัปชั่น มุ่งมั่นด้ำนกำรพัฒนำ รักษำ
จำรีตประเพณี ประชำชนในท้องที่มีควำมรู้ มุ่งสู่ประชำคมอำเซียน”
จากนโยบายและแนวคิดดังกล่าว กระผมจะน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นศูนย์กลางและแนวทางในการพัฒนา และหลักการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองการบริหาร ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และด้านสังคม โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้แก่ การศึกษาในเด็ก

ระดับก่อนวัยเรียน การจัดสวัสดิการรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน บุคคลเหล่านี้กระผมจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
๒. ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครพนม พร้อมกับนากรอบยุทธศาสตร์ของอาเภอ
มาบูรณาการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ให้สอดคล้อง ร้อยรัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม
๓. จะบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และการบริหาร
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management)
สาหรับนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ของกระผมที่จะดาเนินการใน
ระยะเวลา ๔ ปีที่กระผมดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง กระผมมีนโยบายที่จะตอบ
โจทย์ปัญหาในทุกด้านต่างๆดังนี้
นโยบำยเร่งด่วน
๑. แก้ไขปัญหาถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบล และในเส้นทาง
การเกษตรของราษฎรในตาบล
๒. ดาเนินการให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและ
ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชารุดในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชน
๓. จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๔. ดาเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ มีศักยภาพใน
การให้บริการแก่ผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีได้
๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้หันมาเล่นกีฬาไม่
ไปพึ่งพายาเสพติด เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ให้ห่างไกลยาเสพติด
๖. ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนทอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑.) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
(๒.) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
(๓.) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กร
(๔.) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(๕.) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖.) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗.) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
ในส่วนของการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้น กระผมมีนโยบายที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น จึงกาหนดนโยบายเป็นด้านๆ ดังนี้
๑. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
๑) การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพให้ครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้

๓) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีศักยภาพและโอกาสอย่าง
ทั่วถึง
๒. นโยบำยด้ำนกำรเกษตร
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในครัวเรือนดีตามไปด้วย
๓. นโยบำยด้ำนสำธำรณูปโภคและกำรคมนำคม
๑) ดาเนินการขยายระบบไฟฟ้า ระบบประปา คลองส่งน้า รางระบายน้า ให้ครอบคลุมทั่วถึง
ทุกพื้นที่ (น้าสู่ไร่นา ประปาไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน) ปรับปรุงแหล่งน้าให้มีใช้อย่างเพียงพอ
๒) จัดให้มีการคมนาคมอย่างทั่วถึง สะดวก ปลอดภัย โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง
เส้นทางคมนาคม ทั้งถนนเส้นหลัก ถนนเส้นรอง ขยายถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ให้ครอบคลุมเพื่อความ
สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน
๔. นโยบำยด้ำนควำมเข้มแข็งของชุมชน
๑) สนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒) สนับสนุน และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติและอัคคีภัย
๔) สนับสนุนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการประชา
สังคมให้กับทุกหมู่บ้าน
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ และมีจิตสานึกทีดีในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
สังคม ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่คนอื่นและสังคมรอบข้าง
๕. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๑) ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
๒) สนับสนุนงบประมาณ ในเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้สมองได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ได้มากขึ้น
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๔) ส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับชุมชน
ตลอดไป เช่น งานบุญประเพณีของชุมชน และงานเทศกาลต่างๆ
๖) ส่งเสริมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม และสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
คุณภาพ
๖. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข
๑) สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนอย่างทั่วถึง และเฝ้าระวังไม่ให้ระบาดไป
ยังชุมชนอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน
๒) ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์
๓) จัดให้มีการรักษาความสะอาด การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยสนับสนุนให้ทุก
ครัวเรือนมีถังขยะ และจัดให้มีการเก็บขยะพร้อมกับการกาจัดขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนดีขึ้น
๗. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการปลูกจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) จัดให้มีการประกวดหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนรักความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หมู่บ้านอื่นๆ
๓) สนับสนุนการดาเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
๔) จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและสวนสาธารณะอย่างเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์ในสถานที่พักผ่อนและ
สวนสาธารณะในทุกหมู่บ้านให้สวยงาม อนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์ และส่งเสริมให้ชุมชน
เข้ามาดูแลที่สาธารณะ เพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติที่ประชาชนจะใช้ทากิจกรรมร่วมกัน
๘. นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมสงบและควำมปลอดภัยของประชำชน
๑) สนับสนุนมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท โดยการ
จัดชุดอาสาสมัครเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท
๒) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดาเนินการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและ
หลังเกิดภัย ซึ่งจะแบ่งเป็นชุดเฝ้าระวัง ชุดช่วยเหลือ และชุดป้องกัน
๓) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ
๔) เพิ่มศักยภาพชุดฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์
๙. นโยบำยด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
กีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน
๓) ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้อยู่กับชุมชนตลอดไป
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมหรือชมรมกีฬาในตาบลและจัดให้มีอุปกรณ์กีฬา
ประจาหมู่บ้าน
๙. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพนทอง
๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจาย
อานาจ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

๒) บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้แก่
ประชาชนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและการพัฒนาของท้องถิ่น
๕) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
อยู่เสมอ
๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗) ส่งเสริมความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียม
ความพร้อมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายต่างๆ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพน
ทองในวันนี้ ถ้าหากได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันผลักดันส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน
ระยะเวลา ๔ ปี ที่กระผมดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง กระผมมีความเชื่อมั่น
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และที่สาคัญศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองของพี่น้องประชาชนจะมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนารมณ์และนโยบายที่
กระผมได้ให้ไว้แก่พี่น้องประชาชน โดยสามารถสร้างสรรค์การพัฒนาตาบลโพนทองให้เป็น “ตาบลที่น่า
อยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน” ต่อไป
ขอขอบคุณ
พันตรี ผดุง ทิพย์วงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

