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.................................................... 
 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2564 ให้ข้าพเจ้านางสาวทิพวรรณ   ข าอาจ ได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งเป็นฉันทามติของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ที่ให้ความไว้วางใจให้ดิฉันเข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา   

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ   

ดิฉัน นางสาวทิพวรรณ  ข าอาจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  จึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวมเป็นหลัก โปร่งใสและยุติธรรม ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ได้ถือเอายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการ
พัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาที่เคารพ ในชว่งระยะเวลาที่ผ่านมา  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มธีุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกดิ 
ขึ้นมากมายท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีสภาพเป็นชุมชนกึง่เมืองมีประชากรและประชากร
แฝงที่เข้ามาท ามาหากนิเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งดิฉนัตระหนกัดวี่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกลา่วมี



ปัญหาที่รอการแก้ไขและพฒันาอยู่มาก ดงันัน้ ในชว่ง ๔ ป ีต่อไปนี้  ดฉิัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้อย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบรหิารสว่นต าบล
ศาลายาเป็นชมุชนน่าอยู่ มีสภาพแวดลอ้มที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มีแหล่ง
การศกึษาที่ได้มาตรฐาน รกัษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่อันดีงาม โดยอาศัยการมีสว่นรว่มของชมุชนที่
เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาสามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบายการศึกษา 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 
1. นโยบายเร่งด่วน ได้แก่  

1) ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคและให้มีเพียงพอต่อความต้องการระบบน้ าประปาที่มีคุณภาพ 

2) ซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสายที่มีการ
ช ารุดให้มีสภาพการใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย 

3) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่เส้นทาง 
4) แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙   
5) ก่อสร้างทางระบายน้ าออกในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง 
6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก สายรอง ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 

 
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม    

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและดูแลความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
พ้ืนที่ จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้บริการและส่งเสริม
ความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการ   ดา้นการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มี ครุภัณฑ์
ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา       
 



สาธารณภัย รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ และส าหรับด้านเศรษฐกิจจะด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ในพ้ืนที จัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนโดย
สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทัง้ในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในชุมชน 

 
3. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 เพื่อให้คุณภาพชีวติความเปน็อยู่ของประชาชนสะดวกสบายขึ้น โดยด าเนนิการ

พัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรบัปรงุ
ถนนสาธารณะให้เปน็ถนนทีไ่ด้มาตรฐานพร้อมวางทอ่ระบายน้ า จัดใหม้ีอุปกรณด์้านการจราจร 
เครื่องหมายบอกเส้นทางหลกัและเส้นทางลัดและสญัลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอยา่งชัดเจน จดัให้มีระบบ
น้ าประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถงึเพ่ิมทางเลือกสนับสนุนการใช้
น้ าประปาส่วนภูมิภาค   จดัให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลมุพื้นที่เสน้ทาง 

 
4. นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้ เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัยที่ มี

สภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่
ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสีย โดยส่งเสริมความรว่มมือของชุมชนในการดแูลรักษาคคูลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด 
สดใส พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างใน
ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน   การแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกวิธี 

 
5. นโยบายการศึกษา 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน   พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและให้การสนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่ส าหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 

 
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนา

ท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาโดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน   

 



ส่งเสริมและขับเคล่ือนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียงด้วยการน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาด าเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง 
โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการ
บริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการ
ร้องเรียนร้องทุกข์    การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์ความรูท้ี่จ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า การจัดให้มีอาคารสถานที่ท างานที่
เหมาะสมในการท างานส าหรับบริการประชาชนในทุกด้าน   

 
จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บน

พ้ืนฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งใน
ทุกๆ ด้าน 

 
ดิฉัน นางสาวทิพวรรณ  ข าอาจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ขอให้ค ามั่น

สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  
ดิฉันจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 

 
  


