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คำแถลงนโยบาย 

ของ 

นายอภิชาต ิ  บุญเชญิ 

นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบัวน้อย 

แถลงต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบัวน้อย 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 

***************************************** 
 

เรยีน   ท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ที่เคารพ 
 

   กระผม นายอภิชาติ  บุญเชิญ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลบัวน้อย ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง  ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556 

ที่ผ่านมา และตามที่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตามประกาศ

รับรองผลการเลือกตั้ง  ให้กระผม  นายอภิชาติ  บุญเชิญ  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบัวน้อย  เพื่อเปิดโอกาสใหก้ระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหนา้ที่ในตำแหน่ง นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลบัวน้อย  นัน้  

ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  กำหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

      เพื่อใหก้ารบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ได้บรรลุถึงภารกิจและพันธสัญญาที่ให้

ไว้กับประชาชน และจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ภายใต้คตกิารทำงานตามหลักธรรมาภบิาล  6 ประการ คือ  

1. หลกันิติธรรม   

2. หลักคุณธรรม  

3. หลักความมสี่วนร่วม  

4. หลักความโปร่งใส  

5. หลักความรับผดิชอบ  

6. หลักความคุ้มค่า  
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ทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์  มีความเสียสละและรับผิดชอบโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชน

เป็นเป้าหมายสูงสุดสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มบทบาทให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารเพื่อประสานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

 

 กระผม นายอภิชาติ  บุญเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ขอแถลงนโยบายต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย โดยมีนโยบายสำคัญ  6 ด้านดังนี้ 
 

นโยบายพัฒนาของผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนตำบลบัวน้อย 
 

1. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวติและชุมชนให้เข้มแข็ง 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณะสุข 

          1.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้ได้คุณภาพและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิง  

บูรณาการ   

          1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย,การป้องกันและแก้ไขปัญหา         

ยาเสพติด ในชุมชนให้มปีระสิทธิภาพเพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 1.4  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูสู้งอายุ คนพิการและ  

               ผูด้้อยโอกาสทางสังคม                         

 1.6  สนับสนุนและส่งเสริม การจัดกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่น   

                ประเพณีท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เด็ก เยาวชน  และประชาชน  ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ 

                วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

 1.7   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเช่ียน 
 

2.   นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 

 2.1  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

 2.2  พัฒนาแหล่งนำ้สาธารณะ, ระบบคลองส่งนำ้ให้มปีระสิทธิภาพ 

 2.3  ประสานหน่วยงานของรัฐใหอ้อกเอกสารสิทธิที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน 

 2.4  ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

 2.5  ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   

3.   นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 3.1  ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำในชุมชนให้ใชง้านได้สะดวก  

 3.2  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตัง้ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง     

3.3  พัฒนาแหล่งนำ้เพื่ออุปโภค บริโภค น้ำประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
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4.   นโยบายการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 4.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมจีติสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการทำการเกษตร 

 4.3  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย 

 4.4  ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม ้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

          4.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่ 

 4.6 จัดให้มรีะบบการระบายน้ำที่ด ีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตำบลอย่างเป็นระบบ 
  

5. นโยบายส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จรยิธรรม 

5.2  ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 

6.   นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และการมีส่วนร่วมของของประชาชน 

 6.1  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 6.2  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร อบต.ให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อการบริการประชาชน  

          6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานให้สะดวกเอื้ออำนวย

ต่อการบริการประชาชนที่มาติดต่องาน  
  

 ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ที่กระผมได้แถลงต่อสภา อบต.แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้

ในทางปฎิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและ

เป้าหมายขององค์กร  ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การ

บริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กร

ภายนอกและส่วนราชการต่างๆ  ตลอดจนชุมชน พี่นอ้งประชาชน เป็นต้น 

กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติให้เกิด

เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้นจะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความ

เชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความถูกต้องสุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส่ตรวจสอบได้ไม่

เลือกปฎิบัติมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย      

ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน  โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้อง

ประชาชนเป็นหลัก 
 

กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี ้ สวัสดีครับ 
  

             (ลงช่ือ)  อภชิาติ   บุญเชิญ 

                                                (นายอภชิาติ   บุญเชิญ) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 
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นโยบายการบรหิารงาน 
 ตามทีไ่ดม้กีารเลอืกตัง้ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัน้อย และนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวั
น้อย  เมื่อวนัที ่ 20 เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2556   ซึง่กระผมไดร้บัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลบวัน้อย โดยคณะกรรมการเลอืกตัง้ไดป้ระกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน  พ.ศ. 
2556 นัน้ 

      เพือ่ใหก้ารบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัน้อย   เป็นไปตามบทบญัญตั ิในมาตรา 
56/5   แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) 
พ.ศ. 2546 ทีก่ าหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้ และก่อนเขา้รบัหน้าทีซ่ึง่บดันี้  

      กระผมในฐานะนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัน้อยและคณะผูบ้รหิารไดก้ าหนดนโยบายในการบรหิาร
สว่นต าบลบวัน้อยในวาระการด ารงต าแหน่งใน 4 ปีขา้งหน้า ตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนดใหด้ าเนินการ
ไดโ้ดยยดึหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

        ต าบลซบัสมบูรณ์มคีวามหลากหลายในดา้นอาชพี วฒันธรรม และทรพัยากรธรรมชาต ิและใน
ขณะเดยีวกนักย็งัมปัีญหาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขและปรบัปรุงอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคมนาคม 
ปัญหาเรื่องน ้าอุปโภค บรโิภค ปัญหาดา้นคุณภาพชวีติ ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม และยาเสพตดิ 

      ใน 4 ปี ขา้งหน้า กระผมและทมีบรหิารไดว้างแนวนโยบายโดยค านึงถงึแนวนโยบายของรฐับาลและของ
จงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัของต าบลทีจ่ะด าเนินการภายใตน้โยบาย “คุณธรรมน าบรหิาร”  โดยวสิยัทศัน์
ทีว่่า  “ประชาชนมอีาชพี และรายไดท้ีม่ ัน่คง สงัคมมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มสีภาพแวดลอ้มทีน่่า
อยู่อาศยั การบรหิารทอ้งถิน่ มคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม สบืสานวฒันธรรมของชาติ”  และจะยดึแนวนโยบาย 
ทีใ่หไ้วก้บัประชาชนต าบลบวัน้อยในการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผ่่านมารายละเอยีดของนโยบายแบ่งเป็น 8 ดา้น
ดงัต่อไปนี้ 

  

1. ดา้นนโยบายเรง่ด่วน 
    1.1 สรา้งศรทัธาใหก้บัประชาชน องคก์รภาครฐัและเอกชน ต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบล โดยการท าใหเ้หน็
ถงึความจรงิใจ จรงิจงั ทีจ่ะแกปั้ญหาต่าง ๆ ในต าบลดว้ยความโปร่งใส 

    1.2 สรา้งความมสีว่นร่วม ในการบรหิารจดัการ และการด าเนินกจิการต่าง ๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
โดยยดึแนวทางในระบอบประชาธปิไตย  

2. ดา้นเศรษฐกจิ 

    2.1 สง่เสรมิแนวนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด ารพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
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    2.2 สง่เสรมิอาชพีเกษตรยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการใชปุ้๋ ยชวีภาพเพือ่ลดตน้ทุนการผลติ 

    2.3 สง่เสรมิการท าอาชพีเสรมิ โดยสนบัสนุนกลุ่มอาชพีต่าง ๆ ในต าบลทัง้ในดา้นเงนิทุนและวชิาการ 

    2.4 จดัสรา้ง ปรบัปรุงสิง่สาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง และจ าเป็นต่อการประกอบอาชพีใหพ้อเพยีง  และมี
คุณภาพ เช่น ถนน แหล่งน ้า ไฟฟ้า เป็นตน้ 

    2.5 สง่เสรมิการสหกรณ์ ใหม้กีารร่วมมอืกนัในระบบการผลติ และการจ าหน่าย 

    2.6 สง่เสรมินโยบายประหยดัพลงังานทัง้ในองคก์รภาครฐั และครวัเรอืน                          

3. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

    3.1 สรา้งปรบัปรุงถนน ใหพ้อเพยีงและมคีุณภาพในการสญัจร และขนสง่ผลผลติ ทางการเกษตร 

    3.2 ขยายเขตไฟฟ้าใหม้ใีชทุ้กครวัเรอืน รวมทัง้การตดิตัง้ไฟฟ้าตามสถานทีส่าธารณะ 

    3.3 สรา้งปรบัปรุงแหล่งน ้า เพือ่อุปโภคบรโิภค และเพือ่การเกษตร โดยการขดุสระน ้า บ่อน ้าตืน้ และระบบ
ประปา 

    3.4 สรา้งปรบัปรุง อาคารและสถานที ่สาธารณะใหพ้อเพยีง และมคีุณภาพ                

4. ดา้นสงัคม  
    4.1 สรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในต าบล และผูม้าเยีย่มเยอืนโดยการ
ประสานงานกบัทางต ารวจ อปพร. เป็นตน้ 

    4.2 จดัสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู่อาศยั และมคีวามปลอดภยั 

    4.3 ต่อตา้นยาเสพตดิ โดยการรณรงคใ์นเรื่องของโทษและภยั จดัการกฬีาเพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนได้
ร่วมกจิกรรม 
    4.4 เสรมิสรา้งสุขภาพของประชาชนใหแ้ขง็แรง สดใสร่าเรงิโดยการร่วมมอืและประสานงานโรงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพชุมชน(รพ.สต.) และ โรงเรยีน                                                          

 4.5  สง่เสรมิดแูลคุณภาพชวีติของประชาชนในต าบลใหด้ี
ขึน้                                                                                                                                  
         

5. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
    5.1 จดัภูมทิศัน์ของต าบล สถานทีอ่ยู่อาศยัสถานทีส่าธารณะใหน่้าอยู่อาศยัและน่าใชง้าน 

    5.2 ก าจดัขยะและสิง่ปฏกิูลโดยขยายงานบรกิาร ก าจดัขยะใหท้ัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
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    5.3 รกัษาดแูล ปรบัปรุงทีส่าธารณะและทรพัยากรธรรมชาตขิองต าบล 

    5.4 สรา้งความปลอดภยัในเรื่องของมลภาวะ 

    5.5 รณรงคแ์ก้ปัญหาภาวะโลกรอ้น                                                        

6. ดา้นการศกึษา 
    6.1 สนบัสนุน การศกึษาของโรงเรยีนประถมศกึษาในต าบล 

    6.2 การพฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนโดยศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของต าบล 

    6.3 สง่เสรมิการศกึษานอกโรงเรยีน 

7. ดา้นศาสนา และวฒันธรรม 
7.1 สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมของทุกศาสนา 

7.2 รกัษา สบืทอดประเพณี วฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่และของชาต ิ

    7.3 สนบัสนุนสง่เสรมิภูมปัิญญาทอ้งถิน่ใหม้กีารอนุรกัษ์ไวต้ลอดไป 

    7.4 สง่เสรมิศลิปะของทอ้งถิน่ 

8. ดา้นบรหิาร 
    8.1 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
    8.2 การบรหิารโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
    8.3 การใหบ้รกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็และเท่าเทยีมกนั 
    8.4 เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิาร สมาชกิและพนกังานของต าบล 
    8.5 ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองคก์รต่าง ๆ ในต าบลใหม้บีทบาทมากขึน้ 
    8.6 สรา้งเสรมิความสามคัคแีละความสมานฉันทใ์น องคก์ารบรหิารสว่นต าบลและประชาชนในต าบล 
  

          การบรหิารงานในวาระ 4 ปี ตามทีไ่ดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลซบัสมบูรณ์แลว้ นัน้ กระผมจะด าเนิน
นโยบายโดยยดึหลกั คุณธรรม จรยิธรรม ในการบรหิารและกระผมพรอ้มทมีบรหิาร หวงัวา่คงไดร้บัความร่วมมอืจากสภาองคก์ร
บรหิารส่วนต าบลบวัน้อยและประชาชนต าบลซบัสมบูรณ์ในการทีจ่ะร่วมกนัพฒันาต าบลใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้เพื่อใหพ้ี่
น้องประชาชน ต าบลซบัสมบรูณ์ไดม้คีวามเป็นอยูอ่ย่างมคีวามสุขตลอดไป 

นโยบาย “คุณธรรมน าบรหิาร”  

  

โดยมวีสิยัทศัน์ ผูบ้รหิาร   
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“ยดึมัน่หลกัธรรมาภบิาล สบืสานวฒันธรรม ท าต าบลน่าอยู ่สูค่ณุภาพชวีติที่
ด”ี   
  

วสิยัทศัน์ องคก์ร 

“สง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ี มบีุรณาการรว่มกนั  ยดึมัน่เศรษฐกจิ
พอเพยีง  ขนบธรรมเนียมเพยีบพรอ้ม  สิง่แวดลอ้มดไีมม่ยีาเสพตดิ” 

 


