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นายถนอมชัย  บุตรวงษ์ 

นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลไผ่ล้อม 

ต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลไผ่ล้อม  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

“มุ่งบริการสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” 
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คําแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ลอ้ม 
นายถนอมชัย   บุตรวงษ์ 

แถลงต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 

 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ ๑ ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ......................................................  
เรียน  ทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่เคารพ และสมาชกิสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน  

ตามที ่ส ําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง ประจำจ ังหว ัด  พิษณุโลก                        
มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (พล) 0002/ว๙  ลงวันที่ 28  เดือน มกราคม  ๒๕๖5 รับรอง           
การได้ร ับการเลือกตั ้งเป ็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั ้งเรื ่อง ผลการเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   
อําเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ลงวันที่   25 มกราคม พ.ศ. 2565  นั้น   

 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่เคารพ  

กระผม นายถนอมชัย  บุตรวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม             
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ซ่ึงประกอบด้วย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ซึ ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้อง
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ขออนุญาตต ่อท่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส่วนตำบลไผ่ล ้อมท ี ่ เคารพ               
ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งนี้ โดยได้จดัทํา
นโยบายในการพัฒนาตำบลไผ่ล้อม เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่ล ้อมทุกท่านที ่มาประช ุมด ้วยแล้ว เพ ื ่อให ้เป ็นไปตามพระราชบัญญัต ิสภาตำบล                      
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๕๘/๕ กําหนดไว้ว่าก่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที ่ ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการ ลงมติ ทั้งนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีความคุ้มค่า โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ภายใต้กระบวนการทํางานแบบมีส ่วนร ่วม                  
ของทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก ประชาชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างถูกต้อง และยั่งยืนดังนี้  

 นโยบายด้านการพัฒนา จํานวน 5 ด้าน  ประกอบด้วย  

๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  เป้าหมายของการพัฒนา คือ               
น้ำไหล ไฟสว่าง ถนนสะดวกปลอดภัย โดยสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั ่วถึง มีมาตรฐานเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่การใช้บริการ                   
ซ่ึงประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ งานพัฒนาถนน ประกอบด้วยถนนสายหลัก ถนนในชุมชน ถนนเชื่อมต่อ
ชุมชน ถนนเพื่อการเกษตร  

๑.๒ งานพัฒนาน้ำอ ุปโภค บริโภค ประกอบด้วย การจ ัดการน้ ำประปา                  
ที่มีคุณภาพประจำหมู่บ้าน  

๑.๓ งานพัฒนาไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน  ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์  

๑.๔ งานพัฒนาแหล่งน้ำ ประกอบด้วย น้ำบนดิน น้ำใต ้ด ิน และ ระบบ
ชลประทาน  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑.๕ งานป้ายจราจร ป้ายแนะนําเส้นทาง สัญญาณไฟในจุดเสี่ยง  รวมถึงงาน
อุปกรณ์สัญญาณที่สร้างความปลอดภัยทางท้องถนน  

๑.๖ พัฒนาบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียว สถานที่
ออกกําลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม  

๑.๗ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนนชุมชน  สวนสาธารณะ 
อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

๑.8 จัดทําผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มี แนวทางที่
ชัดเจน เป็นไป อย่างมีระบบ  

๑.9 งานอื่น ๆ เช่น งานสะพาน งานวางท่อ งานฝายกักเก็บน้ำ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที ่เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ 
อํานวยความสะดวก ตามความต้องการของประชาชน เป็นมาตรฐานรองรับการขยายของเมือง
และระบบเศรษฐกิจในอนาคต  
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๒. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  เป้าหมายในการพัฒนา คือ 
สังคมน่าอยู ่ คุณภาพชีว ิตที ่ด ี โดยเน้น  การพัฒนาคุณภาพชีว ิตของเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อการดูแลความเป็นอยู่ ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาด
เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม  มีสุขภาวะ 
สุขอนามัยที่ดี มีความสุขมีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง  

๒.1 พัฒนาคุณภาพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยง และ  สร้างเสริม
สุขภาพแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน 

๒.2 ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการบริหารจัดการ ศูนย์ส่งเสริม
สวัสดิการผู ้สูงอายุตำบลไผ่ล้อม ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีไทย ได้แก่ การให้การสนับสนุน 
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  

๒.3 ส่งเสริมและให้ความสําคัญต่อกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์  ที่ดี สร้าง
ความอบอุ่น มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันทั้งในระดับครัวเรือน และในชุมชนร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในตำบลไผ่ล้อม  

๒.4 พัฒนาปรับปรุงและประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้คนในชุมชน ลดการเกิดอาชญากรรมและ
แหล่งมั่วสุม 

2.5 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณภัย มีการฝึกอบรม ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่
กู้ภัย อาสาสมัคร อปพร. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ มีคุณภาพ มีความพร้อม เพิ่มศักยภาพให้
บุคลากร โดยเน้นให้บริการ สาธารณะ มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์  

2.6 การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการทํางานร่วมกับ
ทุกภาคส่วน  

2.7 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อให้มี
การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดีมีสุข  

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน 
กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรพืชไร่  

2.9 ส่งเสริมเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที ่ใช้วิถีชีวิต  นําระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติอย่าง แท้จริง  
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3. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม เป้าหมายในการพัฒนา คือ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ให้
ครอบคลุมทั่วถึง และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

3.1 การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ตามฤดูกาล เช่น   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019)  โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคปากเท้าเปื่อย โรคพิษ 
สุนัขบ้า เป็นต้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ให้พร้อมในการ
ให้บริการ  

3.2 พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ  สาธารณสุข
ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับกลุ่ม ชมรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

3.5 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดําเนินการสร้างระบบการเก็บและกําจัดขยะ 
มูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.6 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแล
รักษาความสะอาด  

3.7 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหา พันธุ์กล้าไม้ให้
ประชาชน เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม  

3.8 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ ําบัดฟื ้นฟู รักษาและหวงแหนซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  

3.9 จัดให้มีสวนสาธารณะสวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ผักผ่อนหย่อนใจ 
และออกกําลังกายอย่างเหมาะสม  

3.10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน และชุมชน จะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน ให้สามารถอยู่ร่วมกัน ด้วยความเกื้อกูลดูแลกัน โดยสันติ  
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4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ส่งเสริมกีฬา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่น เป้าหมายในการพัฒนา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา                 
เพื่อเป็นทางเลือก ลดภาระผู้ปกครอง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู ่กับชุมชน และ
ส่งเสริมด้านกีฬา  ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  

4.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ล้อมให้ได้มาตรฐานปรับสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม ปลอดภัย พร้อมพัฒนา
ระบบการบริการให้การดูแลเอาใจใส่ อย่างจริงจังดุจลูกหลานของตนเอง  

4.2 ส่งเสร ิมสนับสนุนสถานศึกษาภายในพื ้นที่ ตำบลไผ่ล ้อม โรงเร ียน
ประถมศึกษา, กศน.   

4.3 ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ตามความสนใจ 

4.4 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อ
การเรียนรู้ 

4.5 จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลไผ่ล้อม กีฬาตำบลไผ่ล้อม และกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นใกล้เคียง  

4.6 ส่งเสริมบํารุงพระพุทธศาสนา งานบุญประเพณี วัฒนธรรม  ให้คงอยู่                 
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัย และอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

5. นโยบายการพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้านความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  

5.๑ ปรับปรุงการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการนําระบบ
บริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  สู่การปฏิบัติในองค์การ
บริหารส่วนตำบล เช่น ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยพัฒนาสมรรถนะ 
และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างทัศนคติเชิงบวกและจิตสาธารณะ  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
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จัดการ สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลและบริหารการพัฒนาตำบลไผ่ล้อม จัดทําตัวชี้วัดใช้วัดผล
การปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการมีเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่
ทันสมัยให้มีมาตรฐานในการให้บริการด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด  

5.๓ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย รวดเร็วและทั่วถึง เช่น  จัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม ระบบส่งข่าว ด้วย SMS วิทยุชุมชน เว็ปไซต์เฟสบุ๊ค สายด่วน
และนายกพบประชาชน  

5.๔ ปรับระบบการขออนุญาตสําหรับผู ้มาติดต่องานกับองค์การบริหาร               
ส่วนตำบล ต้องให้ได้มาตรฐานตัวชี้วัดและกรอบเวลาที่กําหนด  

5.๕ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้ความเคารพ ต่อ  ผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานผู้มาติดต่อราชการ ฝ่ายสภา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  

5.๖ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอํานวย  ความสะดวก 
ยานพาหนะในการให้บริการ  

5.๗ การพัฒนาด้านความรู้และการศึกษาดูงานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา และกลุ่ม ต่าง ๆ ภายในตำบลไผ่ล้อม เพื่อนําความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนาตำบล ไผ่ล้อม  

5.8 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ เพื่อบริการ ด้านต่าง ๆ  
แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชน อย่างทั่วถึง  
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ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบาย                 
ในการพัฒนาตำบลไผ่ล้อม ด้านหลักๆทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เจ้าหน้าที ่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่าการบริหาร                  
การพัฒนาตำบล นั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกัน ดําเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ
อุตสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ไผ่ล้อม  และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้
ข้อเสนอแนะ และนําปัญหาข้อขัดข้อง จากพี่น้อง ประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะ
ประการใดโปรดอย่าได้ เกรงใจ เราทุกคนล้วนทําเพื่อตำบลไผ่ล้อม เราจะนําข้อเสนอชี้แนะ
และประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้น มาดําเนินการปรับปรุง แก้ไข  

และจะพัฒนาจนสุดกําลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้ง  ร่วมกันสรรหาคําตอบ                    
แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในตำบล และพวกเราจะตั้งใจ
ทํางานโดยยึดถือผลประโยชน์ของ พี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม
เป็นที่ตั ้งเป็นจุดหมายสําคัญร่วมกัน  เพื่อนําพามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลไผ่ล้อม  
รวมทั้งความอยู่ดีกินดี มีความสุขของพี่น้องประชาชน และความสําเร็จขององค์กรของเรา
ต่อไป ขอบคุณครับ 

 

 นายถนอมชัย  บุตรวงษ์ 

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 

 

 

“มุ่งบริการสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” 
 


