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************************************************************ 
 
เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และหัวหน้าหน่วยงานองค์การบริหารส่วน-
ตำบลโพธิ์ไทรงามทกุท่าน 
  

ตามที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น กระผม นายบุรินทร์ภัทร สุขพูล ได้รับเลือกตั้งให้ดำรง-
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 แล้วนั้น 
       ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2552 กระผม นายบุรินทร์ภัทร สุขพูล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร-
งาม เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ได้เข้ามาบริหารงานต่อไป 
       การพัฒนาและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก ซึ่ง
จะเห็นได้จากรัฐบาลในส่วนกลาง ได้พยายามถ่ายโอนภารกิจต่างๆ มาให้ส่วนท้องถิ่นไดดู้แล บางครั้งก็
เป็นอุปสรรคในการบริหารงานอยู่บ้าง เช่น งบประมาณ บุคลากรความพร้อมในการรองรับภารกิจถ่าย
โอนนั้นๆ ฉะนั้น ผมจึงคำนึงถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ผมจึงเรียนมายังท่านประธาน รองประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล-
โพธิ์ไทรงามทุกท่าน ซึ่งทา่นทั้งหลายได้รับการคัดเลือกจากแต่ละหมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนา
และบริหารงานในตำบลโพธิ์ไทรงาม ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ จึงขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วม
ใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามให้บรรลุตามนโยบายที่จะเป็น
กรอบในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม ตามลำดับดังนี้ 
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1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สะพาน ทางเท้าและ 
ท่อ/รางระบายน้ำ 

1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้งระบบไฟฟ้าปกติ หรือระบบไฟฟ้า 
ทางเลือก 

1.3 จัดให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด  
1.4 พัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบน้ำใต้ดิน ผิวดินเพ่ือเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใชเ้พ่ืออุปโภค 

บริโภค การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รักษาระบบนิเวศน์และการท่องเที่ยว 
1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน 

หย่อนใจให้กับประชาชน 
 
2.  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี 
ของชุมชน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริม 
ความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 

2.3 ให้ความสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพอย่าง 

ทั่วถึง 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสนามกีฬา กิจกรรมกีฬา การมวลชนด้านการกีฬาและ 

นันทนาการในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็งและได้มาตรฐาน 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และระงับยับย้ังโรคติดต่อและโรคระบาด  

ฯลฯ 
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างอาชีพเสริมให้กับ 

ประชาชน 
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3.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
3.3 ส่งเสริมสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนในตำบล 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการป้องกัน 

และบำบัดยาเสพติด 
  
4.  นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากร-  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
  4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาสวนสาธารณะและสถานที่สำคัญ 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4.4 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที ่สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
5.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น 
 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีของชาติ 
  
6.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรมทางวิชาการเพ่ือเพิ่มทักษะ 
ความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือทั้งกับภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพรแ่หล่งท่องเที่ยว 
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7.  นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  7.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
แก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 สร้างระบบบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส่ สามารถ
ตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชน 
  7.3 พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ทักษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  7.4 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม อบต.เคล่ือนที่ เพื่อให้ความรู้และบริการด้าน
ต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชน 
  7.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ อาคาร สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  7.7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานให้
พร้อมปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
8. นโยบายด้านอื่นๆ 

 
เป็นนโยบายด้านอื่นๆ จะเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านใด 

ด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยจะพิจารณาดำเนินการตามความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ในการดำเนินการจะยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและอาจ
แก้ไข เพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขั ้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ความจำเป็น ความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสำคัญ 
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ดังนั้น การจะดำเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการจะสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตาม 
นโยบายที่มีอยู่ทั้ง 8 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาค
ส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบลโพธิ-์
ไทรงามและการดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบตัิ
หรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในภารกิจทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วน -
ตำบลโพธิ์ไทรงาม อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงานและการหนุนเสริมจากองค์กร
ภายนอกและส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น 
       กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมีมาตรฐานได้ 
กระผมขอให้ความเชื ่อมั ่นต่อสภาฯ แห่งนี ้ว ่าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจร ิต ซ ื ่อสัตย์ 
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน
ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชนเป็นหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 
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นายบุรินทร์ภัทร  สุขพูล 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม 
 

 


