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เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านขาว 

ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาวและองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านขาว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายค าบู่ ด าดา  
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว เป็นผู้ได้รับ 
การเลือกตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว และคณะกรรมการ      
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านขาวและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 

อาศัยอ านาจมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ การแถลงนโยบาย   
ให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย” 
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กระผม นายค าบู่  ด าดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว จึงได้ก าหนด

นโยบาย ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี 
นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน เป็นหลักในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจ ที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง 
และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาวที่เคารพ ในช่วงระยะเวลา      
ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ที่เกิดข้ึนมากมาย ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว มีสภาพเป็นชุมชน
เมือง มีประชากรและประชากรแฝง ที่เข้ามาท ามาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระผม
ตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก 
ดังน้ัน ในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนา ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว      
เป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี       
มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัย     
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาวที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
3. นโยบายการศึกษา 
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4. นโยบายการพฒันาสิง่แวดล้อม 
5. นโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
6. นโยบายการเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี ้
 

1. นโยบายเร่งด่วน 
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล  ได้แก่  การเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากสาธารณภัยโรคติดต่อ 
อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพื่อยกระดับให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคเชิงรุก ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริม   
การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม  เพื่อพัฒนาเตรียม    
ความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้   
ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 
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3. นโยบายการศึกษา 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและ

เยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย และเหมาะสมตามส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
โดยทั่วไป 
 

4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว ให้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มี

สภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยการพัฒนาแหล่งน้ า ขุดคลอง 
ล าห้วย เพื่อเก็บกักน้ า อุปโภคของชุมชน โดยให้มีร่องระบายน้ าเสียแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย 
โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัด   
น้ าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์     
สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สี เขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ           
ให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม          
ในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 
 

5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เพื่อพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงโครงข่าย

การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า และ
ก่อสร้างร่องระบายน้ า ที่อยู่ด้านความปลอดภัยภายในชุมชน 

- ถนนเช่ือมต่อแต่ละหมูบ่้าน เพื่อการสัญจรไปมาได้อยา่งสะดวกปลอดภัย 
- ไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่งภายในหมู่บ้าน 
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๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญ    
ของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านขาว โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชน     
ในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ โดยสนับสนุนการด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ด ี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้        
หลักธรรมาภิบาล และมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม       
เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการ
ร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน ด้านการก าหนด
โครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ          
ด้านสวัสดิการตามสิทธิที่ได้รับจากส่วนราชการและเพิ่มเติม  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
และพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมือง
ฝ่ายข้าราชการประจ าและชุมชน 
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จากนโยบายข้างต้น เป็นการก าหนดนโยบาย  ในการที่จะบริหารและพัฒนา        
อยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการและประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นทุกๆด้าน 

 

กระผม นายค าบู่ ด าดา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว ขอให้ค ามั่นสัญญา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี       
นับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว ตามแนวนโยบาย
ที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุข  ของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 
 

        จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 

---------------- 
 


