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คําแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
โดย นายวิชาญ โพธิ์ดวง
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
ตามมาตรา 58/5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
(แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ในการเขารับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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คําแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน

โดย นายวิชาญ โพธิ์ดว ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
ตามมาตรา 58/5 แหงพ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
(แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
*******************************

ตามที่ไดมีการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน เขตเลือกตั้งที่ 1-7 ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม และไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 ไปแลวนั้น
ในการนี้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดลงนามประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนแลว ตามประกาศลงวันที่
21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผุอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครปฐม ไดแจง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งดังกลาวแกนายกและสมาชิกทุกทานแลว
ขาพเจา “นายวิชาญ โพธิ์ดวง” ไดรับการไววางใจจากราษฎรในเขตเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหวยดวน ใหดํารงตําแหนง “นายกองคการบริหารสวนตําบลหวย
ดวน”โดยตรง มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป นับตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เปนตนมา
ดังนั้นกอนเขารับการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับความไววางใจในครั้งนี้ ขาพเจา
นายวิชาญ โพธิ์ดวง นายกองค การบริหารส วนตํ าบลห ว ยด วน จึ งขอแถลงนโยบายการ
บริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทองถิ่นใน
ทุกๆดาน ตลอดจนสนองตอบความตอ งการของประชาชน ตามหลักเกณฑ แ ละวิธีการ
บริห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ภ ายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และเพื่ อ ให ส อดคล อ งรองรับ กั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งระดับอําเภอและจังหวัด โดยมีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี้
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1. นโยบายสงเสริมการบริหารกิจการการปกครองทองถิ่นที่ดี
1.1 ดําเนินการบริหารเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกราษฎร

โดยยึดหลักประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
1.2 ดําเนินการบริหารแบบบูรณาการซึ่งมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
และหนาที่ เพื่อใหเกิดความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
2. นโยบายการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนผูมาติดตอราชการ
2.1 บริหารจัดการปรับปรุงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหวยดวนให
ทันตอเหตุการณ โดยการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน การ
จัดลําดับความสําคัญและความจําเปนเรงดวน การจัดทําโครงการ งบประมาณ ใหเหมาะสม
และโปรงใส
2.2 ปฏิ บั ติ ร าชการโดยมุ ง เน น ถึ งความต อ งการและความพึ งพอใจของ
ประชาชนผู รับบริการเป นหลั ก ทั้ งงานบริการประชาชนโดยตรงและโดยออ ม และงาน
ประสานสวนราชการ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น
3. นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน
3.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุง พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนและ
สะพานใหไดมาตรฐาน สามารถใชประโยชนไดอยางเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ทั้ งระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การโดยมุงเน น ขยายระบบไฟฟ า ประปาภายใน
หมูบานเพื่อใหประชาชนไดใชบริการอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางให
ประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของและเสริมสรางจิตสํานึกในการปองกันและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม คืนธรรมชาติใหแกลําคลองสาธารณะ ตลอดจนสถานที่สาธารณะในตําบล
3.3 การพัฒ นาดานเศรษฐกิจ สงเสริม อาชีพ ให กับประชาชนผูอ ยูในเขต
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยด ว น เพื่ อ ให มี ร ายได ที่ มั่ น คงต อ การดํ า รงชี พ รวมทั้ ง
พั ฒ นาการเกษตร และพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให ส ามารถรองรั บ การขยายตั ว ของภาค
อุสาหกรรมในอนาคต
3.4 การพัฒนาดานสังคม สงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมของประชาชนเพื่อ
ความสามัคคี สงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่สําคัญสืบทอดกันมา โดยเฉพาะการ
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ฟนฟูและอนุรักษพิพิธภัณฑบานลาวครั่ง สงเสริมกิจกรรมใหประชาชนรูจักการเรียนรูการ
ดูแลสุขภาพและการปองกันโรค รณรงคการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด สนับสนุน
สงเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริมการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมทุกดานตามอํานาจหนาที่
3.5 การพั ฒ นาด า นการเมื อ งการบริ ห าร การพั ฒ นาส ง เสริ ม เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส เปนธรรมและเสมอภาค
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาเปนฐานในการ
จัดเก็บรายไดเพื่อพัฒนาตําบลใหกาวหนา รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางการ
รับรูสูประชาชน ทางสื่อประชาสัมพันธและหอกระจายขาวไรสายขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยดวน ใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมรู รวมคิด รวมตรวจสอบ พัฒนาสงเสริม
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย อปพร. และงานปองกันควบคุมโรค
4. นโยบายการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมปองกันผลประโยชนทับซอน อํานวยความ
สะดวกให กับประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล ดวยการปกครองที่เป นธรรม โดยยึดมั่ น
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
คานิยมหลัก 10 ประการ
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผล
ประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอ มูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอ
เท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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จากนโยบายดังกลาวขางตน เปนการกําหนดเพื่อการบริหารและพัฒนา บน
พื้นฐานที่จะแกปญหาของทองถิ่นและสนองความตองการของประชาชนในทุกๆดานดังนั้น
ขาพเจา “นายวิชาญ โพธิ์ดวง” นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน จึงขอใหคํามั่น
สัญญาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยดวนวา นับแตนี้ ขาพเจาจะมุงมั่น บริหารงาน
ตามแนวนโยบายที่ไดแถลงตอสภาอันทรงเกียรตินี้อยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตย
สุจริต โดยจะยึดประโยชนและความอยูดีมีสุข ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหวยดวน เปนสําคัญ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ โพธิ์ดวง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน

