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ค ำแถลงนโยบำย 
ของ 

นำงสำวปริศนำ  ลักษณะกุลบุตร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขุนกอง 

แถลงต่อที่ประชุม 
สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขนุกอง 

ในกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2565 ครั้งที่ 1  
วันพุธที่  19 มกรำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขนุกอง ชั้น 2 
............................................................................ 

 
เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขุนกอง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          
บำงขุนกอง 
  
        ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันนางสาวปริศนา  ลักษณะกุลบุตร ได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลบางขุนกอง ให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง                              
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บาง ขุนกอง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง ขุนกอง                        
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่  21 ธันวาคม 2564 ดิฉันขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาส
ดิฉันได้ท าหน้าที่อันทรงเกียรติน้ี ดิฉันพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข   และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
 
         ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง                  
(ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๕๘/๕ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่                              
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย” 
                 ดังนั้น ดิ ฉันนางสาวปริศนา  ลักษณะกุลบุตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง                          
จึงไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ส าหรับช่วงระยะเวลา       
4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อด าเนินการให้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล                         
ภายใตพ้ระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
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 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 
รวมทั้งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจั งห วัด แผนพัฒนาภาค  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย  นโยบายของรั ฐบาล                                  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่  รวมทั้งความต้องการในการพัฒนา     
ทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน                      
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                       
 
      ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  ที่ เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา                       
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดข้ึนมากมาย
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงเข้ามาท ามาหากิน
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่าภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนา                 
อยู่มาก ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ ดิฉัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา     
ที่เกิดข้ึนอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองเป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อม               
ที่ดีสะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทะนุบ ารุงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
              ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ที่ เคารพ  เพื่อให้การบริหารงานของ                        
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 
              1. นโยบำยเร่งด่วน 
              2. นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข กำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
              3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
              4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
              5.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
              6. นโยบำยกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
              7. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรท่ีด ี
             โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
             1 .นโยบำยเร่งด่วน 
                 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่  

1.1  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.2 การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

                1.3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทเิช่น โรคโควิด 19                                                      
                1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.5 การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
1.6 การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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              2. นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสขุ กำรพัฒนำสังคมและส่งเสรมิคุณภำพชีวิต 
                    เพื่อเป็นการการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต                 
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
                   2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูล
เฉพาะกลุ่ม เพื่อพัฒนาการบริการ การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ              
และหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม                 
และให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                   2.2 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน ให้มีการพัฒนาอาชีพ อบรมอาชีพเสริม
ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และสนับสนุนการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด 

                  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. กลุ่มคนพิการ     
กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนภายในชุมชน 

                  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาชุมชนในทุกด้าน ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเสริมสร้าง
พัฒนาผู้น าชุมชน เพื่อน าพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
                   2.5 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออกก าลังกาย การจัดให้มีเครื่องเล่น
ออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท 
พร้อมปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐานพร้อมปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
โดยรอบสนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกาย 
                   2.6 ส่งเสริมการด าเนินกจิกรรมด้านการสรา้งเสรมิสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข
ข้ันพื้นฐาน จัดระบบหลักประกันสุขภาพโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินให้สามารถเป็นหน่วยงาน                 
ที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  ประสานและบูรณาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาล
หลักในพื้นที่ให้บริการตรวจรักษา และตรวจสุขภาพประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีรถบริการฉุกเฉิน                    
24 ช่ัวโมง  
                    2.6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
                    2.7 ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตราย                   
และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
                    2.8 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า
ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภค                            
เข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
                    2.9. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา                        
สาธารณภัย จัดหาครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดตั้งชุมชน/กลุ่มเครือข่ายเข้มแข็งเพื่อเอาชนะ                    
ยาเสพติด และจัดกิจกรรมต่างๆท าให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  จัดให้มีการรณรงค์หาผู้สมัครใจเข้ารับ                     
การบ าบัด รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่มีประวัติ  
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3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการ                    
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยจัดให้มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
               3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีการจัดการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ดี  มี คุณภาพ                            
และไดม้าตรฐาน ทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองตามอ านาจหน้าที่                
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้มีโอกาสเรียนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก และมุ่งส่งเสริมสนับสนุน                     
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอาเซี่ยน  

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
               3.3 ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี                    
และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งานประเพณีท าบุญตักบาตร
พระร้อยแปด งานประเพณีวันลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญของทางราชการ รัฐพิธี                       
และประเพณีต่างๆ 
               3.4 ส่งเสริมกิจการด้านการการศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง โดยร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจ               
ของคนในชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชนโดยการน าหลักการทางศาสนา          
มาใช้ ส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน      
การจัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา เป็นต้น  

  4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี                 

สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ จะเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่  การป้องกันการพังทลาย                
ของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยการส่งเสริม                    
ความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ ผลักดันให้มีการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดข้ึนในพื้นที่
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม                 
ในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน 
องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเฝ้าระวังมลภาวะทางน้ าและอากาศ 
             5. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
               เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จะด าเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนี ้
                 5.1 จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆที่จ าเป็น 
อาทิเช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ทางเดินเท้า อาคารสถานที่ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวก ปลอดภัย  
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                  5.2 จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างและจะขยายเขตไฟฟ้า
และจะขยายเขตประปาในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนและเต็มพื้นที่ 
                  5.3 จะด าเนินการวางระบบป้องกันน้ าท่วมให้มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม วางระบบระบายน้ า                    
ในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน และจะประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้อง  
                  5.4 จะด าเนินการปรับปรุงระบบจราจรใหเ้ป็นระบบโดยประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร กระจกโค้ง เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
                6. นโยบำยกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง                 
และการปกครองท้องถ่ิน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ        
และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง โดยบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและประชาชน     
ในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมน าแนวคิด                   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการ                                     
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน                                    
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
              7. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
                   เพื่อให้การบริหารงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ประสบผลส าเร็จ                     
การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม                  
เป็นหลัก จึงก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ดังนี้ 

               7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่มทางการบรหิารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
โดยพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการท างาน                   
ของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 

               7.2 ด าเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก
และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน                 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในทุกข้ันตอน การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส                         
ตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการท างาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการ         
และพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง เพื่อรองรับการบริการ                 
แต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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               7.3 ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่                      
ในการปฏิบัติงาน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ 

              7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคม ได้เข้าถึงการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองได้ทุกระดับ 

       จากนโยบายดังกล่างข้างต้น ดิฉันได้ก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน                
ของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน                    
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองให้เป็นเมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม                  
ที่ดี โดยการด าเนินนโยบายจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง                  
ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของนโยบายบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตาม                        
การด าเนินงานจะสัมฤทธ์ิผลได้อย่างดีต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจจากทุกภาคส่วน จากประชาชน              
และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ในการผลักดันนโยบายที่ดิ ฉันได้แถลงมานี้  โ ดยมี เป้าหมายในการพัฒนา                            
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกองเพื่อสร้างบางขุนกองให้เป็น “SMART BANGKHUNKONG” อย่างแท้จริง                    

        ดิฉันหวังว่านโยบายดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขุนกอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง เพราะเราต่างมีหน้าที่และพันธะสัญญา                    
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญและผาสุกของพี่น้องประชาชนชาวบางขุนกอง ดิฉันและคณะผู้บริหารพร้อมแล้ว       
ที่จะน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติและยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข                    
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในต าบลบางขุนกองต่อไป 
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               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขุนกอง 


