คาแถลงนโยบาย
ของ

นายญวน ปานาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวั งอุทัยธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556

คาแถลงนโยบาย
ของ นายญวน ปานาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
**********************************************************************
เรียน

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่
ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เมื่อวันที่
21
กรกฎาคม 2556
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายญวน ปานาง เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นั้น
ก่อนที่กระผมจะเข้ารับหน้าที่ในตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง แต่ก่อนที่กระผมจะแถลงนโยบาย
ต่อสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ กระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ผ่านไปยัง
พ่อแม่พี่น้องชาวตาบลห้วยแห้งทุกท่าน เพื่อขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจกระผม ให้ เข้ามารับใช้ท่านทั้งหลายอีก
สมัยหนึ่ง เพื่อสานต่อนโยบายที่ได้ทา และมีโอกาสกาหนดนโยบายใหม่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ สภาพปัญหาในปัจจุบัน
ให้เป็นไปตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลห้วยแห้งอย่างแท้จริง
ในเนื้อหาที่กระผมจะแถลงต่อสภาแห่งนี้จะมุ่งสร้างความผาสุกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวห้วยแห้ง โดยมีเปูาหมาย
ของการพัฒนา คือ การทาให้คนมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี และเพื่อให้มีรากฐานที่เข้มแข็งจะต้องพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม เริ่มตั้งแต่วัยเด็กด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลกและคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี รวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ไม่ว่า ถนน ไฟฟูา ประปาหรือแหล่งน้า
ที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกาหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เปูาหมายได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างฝุาย
การเมือง ฝุายพนักงานประจา กลุ่มองค์กรเอกชน ประชาชน เพื่อสร้างประชาสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแห้งให้เข้มแข็ง โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกส่วน ให้เดินหน้า
ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและการพัฒนาในทุกด้านให้สอดคล้องกัน มุ่งสู่ตาบลแห่งศูนย์การเรียนรู้ ในอนาคตต่อไป
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จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า โดยจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส
แก้ไขปัญหาและตอบสนองของความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน ตามอานาจหน้าที่อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ตลอดระยะเวลาสี่ปีต่อไปนี้ของการดารงตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ของกระผม
ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
“ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งทุกด้านอย่างยั่งยืน ”
จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ซึ่งกระผมและทีมงานได้กาหนดนโยบาย
ไว้ 7 นโยบาย ดังนี้

(
(

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น
1.1 ด้านการศึกษา
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้ง
การศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบอานาจหน้าที่
2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ความเป็นเลิศและให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาฟรี 15 ปีของรัฐบาล
(3) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรมและมีคุณภาพ เพื่อ เตรียมความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างคุ้มค่า

1.2 ด้านอาชีพ
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนแก่
ประชาชน
(2) พัฒนาและฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะฝีมือที่ดีมีมาตรฐาน สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นใหม่และดาเนินการสนับสนุนกลุ่มที่ได้ดาเนิน
กิจกรรมไปแล้ว ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้
1.3 นโยบายด้านสาธารณสุข
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ตามกรอบอานาจหน้าที่
(2)
สร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
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(1) ปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(2) สร้างหลักประกันกองทุนสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชนที่แสดงความจานงในการ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น
2.1 ด้านเส้นทางคมนาคม
(1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตาบลให้ใช้การได้ทุกฤดูกาลทุกเส้นทาง ดาเนินการ
ตามสถานะทางการเงิน
(2) พัฒนาสร้างเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตาบลให้เป็น
เส้นทางที่ใช้การได้ทุกฤดูกาล โดยเป็นถนนลาดยาง หรือ คสล.
2.2 ด้านแหล่งน้า
(1) พัฒนาแหล่งน้าตามธรรมชาติให้เป็นแหล่งเก็บน้าขนาดใหญ่
เพื่อใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทัง้ ปี
(2) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าขนาดเล็ก เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรให้แก่ประชาชนที่
ยื่นแสดงความจานง โดยผ่านการเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ
ที่ อบต. จัดตั้งขึ้น
2.3 ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
(1) พัฒนาและจัดให้มีไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หรือตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
(2) ดาเนินการขนายเขตไฟฟูาให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน
2.4 ด้านระบบประปา
(1) ส่งเสริมและพัฒนาให้ประปาหมู่บ้านเป็นประปาที่สะอาดดื่มได้
(2) พัฒนาการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน
2.5 ด้านอาคารสถานที่
(1) ดาเนินการก่อสร้างอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เพื่อรองรับ
และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและผู้มาศึกษาดูงาน
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2.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) ดาเนินการปูองกันและแก้ไขสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้มีความรวดเร็ว เพื่อลดปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
(2) สนับสนุนการทางานของสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และกลุ่ม
อาสาสมัครต่าง ๆ
(3) พัฒนาศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของตาบลห้วยแห้ง ให้เป็นที่ยอมรับแก่
ประชาชน
3. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านปูองกัน การบาบัดรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนใน
การปูองกันเหตุรา้ ยต่าง ๆ
3.3 ส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มวัยรุ่นที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนภายในตาบล
4. นโยบายด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์ และการท่องเที่ยว แบ่งเป็น
4.1 ด้านการลงทุน
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล
(2) พัฒนาต่อยอดการดาเนินการกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4.2 ด้านการท่องเที่ยว
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
(2) เพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตาบลห้วยแห้งและพัฒนาให้
เป็นปฏิทินการท่องเทีย่ วของประเทศต่อไป
(3) จัดสร้างหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นภายในตาบล
5. นโยบายด้านจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
5.2 ส่งเสริมการปลูกปุาทดแทนในบริเวณปุาเสื่อมโทรมหรือในที่สาธารณะ
5.3 ส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี

-56. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2 สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นวิถีชีวิตค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ต่อไป
6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการทานุบารุงศาสนา ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ส่งเสริมความเข้าใจอันดี โดยการนาหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดารงชีวิต
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 สนับสนุนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
และปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ มุง่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีสว่ น
ร่วมในการวางแผนและการทางาน รวมทัง้ ติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
7.2 สนับสนุนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.4 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้ดีขึน้ เพือ่ ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี มีขวัญกาลังใจ ทีจ่ ะ
ปฏิบัติงานเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
7.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานรวมทั้งการตรวจสอบ
การทางาน
7.6 ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งที่เคารพครับ
จากนโยบายทั้ง
7 ด้าน ที่ได้แถลงมานั้น เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการของกระผม
ซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูลตามความเป็นจริง โดยจะต้องกาหนดเป็นแผนดาเนินงาน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการและ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบายที่กาหนดไว้ และแม้ว่าสิ่งใดที่มิได้แถลงไว้ แต่หากดาเนินการแล้วเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นกระผมจะเร่งดาเนินการในทันที
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแห้งว่า จะยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์ และยึดถือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

ขอบคุณครับ
(นายญวน ปานาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

