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********************
เรียน

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลขำมสมบูรณ์

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายองอาจ ขอศรีกลาง ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ข้าพเจ้า นายองอาจ ขอศรีกลาง นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์
แห่งนี้ โดยจะดาเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ ให้บรรลุถึงภารกิจ
อานาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1.1 ส่งเสริมและดาเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่
1.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเผยแพร่ คุ ณ ธรรมทางศาสนา อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสาคัญต่างๆ
1.4 จัดให้มีโครงการช่วยเหลือเยาวชนในตาบล เช่น การจัดกลุ่ม เยาวชนจิตอาสา จัด
ให้มีอุปกรณ์กีฬา การแข่งขันกีฬา และการจัดหางานให้เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน
1.5 จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีลอยกระทง วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสาคัญทางศาสนา
/2.นโยบาย...

-22. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมอาชีพของชุมชนให้มีรายได้ การค้าขาย สร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการให้แก่ประชาชน เช่น กลุ่มผู้ปลูกพืช กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูก
พืชผักสวนครัว และปลูกเพื่อการค้า การจัดตลาดนัดชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆของชุมชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการ
ผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า วาง
ท่อระบายน้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะกอสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3.2 ดาเนินการขุดลอกคูคลอง ลารางสาธารณะ ตลอดจนกาจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้าดี
ขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
3.3 ดาเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.4 ดาเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน การจัดหาอุปกรณ์
ดูแลรักษา และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
และการรักษาพยาบาล
4.3 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห์ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไม่มีที่อยู่อาศัย
4.4 จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามสมบูรณ์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.5 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกัน
รักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมกิจการ อปพร. การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสถานที่ราชการ
4.6 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
/นโยบาย...

-35. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว
5.1 ดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกาจัดโดยถูก
หลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุ นดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
การดูแลรักษาแม่น้า คูคลอง ทางระบายน้า ที่สาธารณะ ขยะมูลฝอย จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ การกาจัดขยะ
มูลฝอยให้กับชุมชนให้สะอาด
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน
6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
6.1 ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลขามสมบู ร ณ์ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ให้ มี คุ ณ ภาพ กะทั ด รั ด จั ด คนกั บ งานให้
สอดคล้ องกัน ให้มี จิตส านึ กในการให้ บริก ารประชาชน และเน้ นการทางานแบบบู รณาการและสร้าง
จิตสานึกให้คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ให้
พร้อมปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
6.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
6.5 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นาชุมชน เช่น กานัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น อสม. มี ส่ ว นร่ ว ม ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
6.6 ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขามสมบู รณ์ ให้
ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.7 จัดโครงสร้างการทางานตามความจาเป็นของชุมชน โดยประชาชนเป็นผู้เสนอปัญหา
ต่างๆ มีคณะกรรมการกลั่นกรอง นโยบาย และการทางานร่วมกัน
จากนโยบายข้างต้น เป็นการกาหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน

/ข้าพเจ้า...

-4ข้าพเจ้า นายองอาจ ขอศรีกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะ
มุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะ
ยึดประโยชน์และความเป็นอยู่ดี มีสุข ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามสมบูรณ์ เป็น
สาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

