
           นโยบายผู้บริหาร
 

กระผมนายกองสิน  วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่าจึงได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ส าหรับช่วง
ระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน เป็นหลัก
ในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้
เกิดความต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่าได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า
มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น แต่พร้อมๆ กับ
ความเจริญเติบโตดังกล่าว ก็มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาควบคู่กันไปอยู่ เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมจึงได้ก าหนด นโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่าเป็นชุมชน
หน้าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่ ง
การศึกษาที่ได้รับมาตรฐาน มีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่าสามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน   

1. นโยบายเร่งด่วน   เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย
โรคติดต่อ อาทิ Covid – 19 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับให้ประชาชนมี
คุณภาพที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกใน
ชุมชนรวมถึงสถานศึกษาอย่างทั่วถึง การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริม
ความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม
กับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ 

 

3. นโยบายการศึกษา  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่าเป็นแหล่งศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกใน
เอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาไทย 
จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 
 

4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนข่าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใสและปลอดภัยจาก
มลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย โดย
ส่งเสริม/สนับสนุนความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดัน
การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติการปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโดยการคักแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
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5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า 
ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้าน
การจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน 

 

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชองชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่น โดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบรูณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาด าเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ การสนับสนุนการ
ด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 

7. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี  เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนข่าสามารถด าเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมี
การวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการ
ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูล
ข่าวสาร การร้องเรียนร้องทุกข์และการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่
ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูลด้านการช่าง การโยธา และผังเมือง ข้อมูล
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลในทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าจาก
นโยบายดังกล่าว สรุปได้ว่าเป็นนโยบายทีต่ั้งอยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริงที่ประสงค์มุง่เนน้
แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ   
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กระผมนายกองสิน  วิเศษศิลปธร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่าอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ ว่าช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้ไป จะมุ่งมั่น ตั้งใจบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนข่าตามแนวนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนข่าแห่งนี้ โดยจะยึดเอาประโยชน์ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า เป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง  มั่นคง มั่งคง 
และ ยั่งยื่น ต่อไป  
 


