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คําแถลงนโยบาย 
ของนายพรประสิทธิ์  หนูแกว  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------------- 

เรียน  ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
 
  

 ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดมีหนังสือดวนท่ีสุดท่ี ลต(ปจ) 0002/ว 191 ลงวันท่ี       
27 ธันวาคม 2564 เร่ือง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 แลวนั้น 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 บัญญัติไววา กอนนายกองคการบริหารสวนตําบล            
เขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมม ี       
การลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 กระผม นายพรประสิทธ์ิ หนูแกว ไดรับความไววางใจจากพี่นองชาวตําบลเมืองเกา        
เลือกกระผมใหมาทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เพ่ือเปนตัวแทนชาวตําบล     
เมืองเกา ในการพัฒนาทองถิ่นในระยะเวลา 4 ป ซึ่งในการทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกาท่ีผานมาเปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแต พ.ศ. 2557 – 2564 กระผมไดลงพ้ืนท่ี          
และรับทราบปญหาของตําบลเมืองเกา พรอมท้ังใหสัญญาประชาคมกับพ่ีนองชาวตําบลเมืองเกา         
จะชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอน โดยจะดําเนินกิจกรรมพัฒนาตามวิสัยทัศน               
ท่ีไดวางไว คือ “เมืองเกานาอยู ชุมชนเขมแข็ง สาธารณูปโภคพรอม สิ่งแวดลอมดี มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล” เพ่ือใหตําบลเมืองเกานาอยู พ่ีนองชาวตําบลเมืองเกามีความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนา คือ 

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

3. หลักความโปรงใส 
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4. หลักการมีสวนรวม 

5. หลักความคุมคา 

6. หลักความรับผิดชอบ 

ซึ่งสัญญาประชาคมท่ีไดใหไวในคร้ังนี้ นับวาเปนภารกิจอันสําคัญท่ีกระผมจะตองยึดถือเปนแนวทาง
ในการทํางาน เพ่ือใหประชาชนไดรับความพอใจและมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นและนโยบายท่ีกระผม     
ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาในวันนี้ จะเปนนโยบาย ท่ีจะนําไปปฏิบัติใหเห็นผล
อยางชัดเจน 

ทานประธาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

 ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น            
ในทุกมิติและเปนประโยชนตอประชาชน ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการ
ของประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เรียบรอย โปรงใส และเปนธรรม ตามวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีและมีการวางแผนการพัฒนาท่ีดี โดยมีเปาหมายสูงสุด สูการบรรลุวิสัยทัศน      
ท่ีไดวางไว เปนกรอบในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  

 โดยนโยบายและการบริหาร กระผมเนนยํ้าใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  
ทุกสํานัก,กอง ปฏิบัติงานดวยความรัก ความสามัคคี รวมมือรวมใจกันทํางาน ใหบริการพี่นอง
ประชาชนดวยรอยย้ิม รวดเร็ว ฉับไว จึงขอแถลงนโยบายในการพัฒนา ดังนี้  

 
 นโยบายการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน  
เพ่ือกอสรางปรับปรุงและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีความสะดวกและมีมาตรฐาน    

เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานคมนาคมขนสง    
ดานความสงบเรียบรอยและความสงบสุของประชาชนและดานเศรษฐกิจ  

1. ประสานงานหนวยงาน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวน
      ทองถิ่น บูรณาการในการดําเนินการพัฒนาดานตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา     
      องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อยางรวดเร็ว 

2. กอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา            
      ใหมีมาตรฐาน 

3. กอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาเพ่ือการเกษตร ไฟฟา   
       สองสวาง 

4. กอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา และขยายเขตการบริการระบบประปาหมูบาน 
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 นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สูการปฏิบัต ิ 

เพ่ือใหประชาชนมีทักษะดานอาชีพท้ังระดับครัวเรือนและกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายไดและ
อาชีพเสริม มีการทําเกษตรกรรมตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือให
สามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 

 1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย
      และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

 2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
 3. สงเสริมการเกษตรตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริ 
 

 นโยบายดานการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและความเขมแข็งของชุมชน 
          เพ่ือสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีบริการดานสาธารณสุขท่ีดี ไดรับการดูแลดานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1. พัฒนาสงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปองกันปญหา         
ยาเสพติด 

2. สงเสริมการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
3. พัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัยและการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการและชุมชน 

 

 นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
นันทนาการ  
          เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ อยางมีคุณภาพ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ท่ีไดมาตรฐานเพ่ือใหมีการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา อยางเหมาะสม
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนการสืบสานดานการศาสนา ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น ใหคงอยูตอไปและใหประชาชนไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนการดานกีฬาและนันทนาการ   

1. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
2. บริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

3. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามภูมิปญญาทองถิ่น 

4. พัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 

 นโยบายดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการบริหารและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถและพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง 
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1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 

2. สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 

3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนและชุมชน 
 

 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือพัฒนาใหมีแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ      

มีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีดี เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีการบริหารจัดการ         
ขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ 

1. กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

2. เสริมสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว สวนสาธารณะ 

4. จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และผูเขารวมประชุมทุกทาน
 นโยบายท้ัง 6 ดาน ท่ีกระผมไดแถลงตอสภาดังกลาวขางตน จะไมสามารถปฏิบัติ             
ใหเปนจริงได หากไมไดรับความรวมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา กํานัน ผูใหญบาน พนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และพ่ีนองประชาชนในตําบลเมืองเกาในฐานะท่ีได รับ         
ความไววางใจเลือกใหเขามาทําหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 ดังนั้นในระยะเวลา 4 ปตอจากนี้  กระผมพรอมทีมงานบริหารจะเปนผูประสาน               
ขอคําแนะนํา และขอความรวมมือจากทุกฝายในการพัฒนาตําบลเมืองเกาในทุกดาน ใหพี่นอง
ประชาชนชาวตําบลเมืองเกา อยูดีกินดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกาในวันนี้ขอบคุณครับ 
  
 
               (นายพรประสิทธ์ิ  หนูแกว) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 
 
 
 
 
 
 


