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ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลล าภู เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภ ูเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕8/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ง นั้น 
   บัดนี้ กระผม นายอ ามร เทพก าเนิด ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้ก าหนด 
นโยบายการบริหารงาน ตามนโยบายแทนการหาเสียงว่า "น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานท า ท านุบ ารุงศาสนา 
ยกระดับตาดีกา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสุขภาพและกีฬา" โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลล าภู โดยอาศัยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู สามารถบรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูไว้ ดังนี้  
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้น
พ้ืนฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ า ไฟฟูาสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ และ
ชุมชน 
   ๑.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานในการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางของการ 
พัฒนา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   ๑.๓ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาณการจราจรทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน แสะทันสมัย ทั้งสัญญาณปูาย
และสัญญาณต่าง ๆ และปูายบอกเขตหมู่บ้าน ซอย ต าบล 
๒. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจดักิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจให้กับ 
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน รวมถึงการปรับปรุง และจัดหาสถานที่ 
ออกก าลังกาย ทั้งในร่มและกลางแจ้งให้เพียงพอเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 
   ๒.2 ควบคุม ดูแล ผู้ประกอบกิจการให้ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   ๒.๓ ปูองกันและควบคุมโรคท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต ทั้งโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจาก 
สถานการณ์ด้านสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมและปูองกันโรคสัตว์ต่าง ๆ 
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของชุมชนและบ้านเมืองให้ 
สวยงาม สะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย เน้นการปลูกต้นไม้ การสร้างพ้ืนที่สีเขียวเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มาก
ขึ้น 
   ๒.๕ ส่งเสริมการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ า ตลอดจนการจัดสร้าง ปรับปรุงทางระบาย
น้ าให้ได้มาตรฐาน 
   ๒.๖ พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยมุง่เน้น
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ คัดแยก และการก าจัดอย่างถูกวิธ ี
   ๒.7 ควบคุมและปูองกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านอากาศ เสียงและ
ฝุุนละออง 
   ๒.๘ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสร้างจิตส านึก การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมให้กับ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 
   ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อน และ 
การศึกษาเรียนรู้ ขอเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น 
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยว  
การฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มบุคคลอย่างจริงจังและรวมถึงการจัดหาตลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากลเพ่ือรองรับผลผลิตที่เกิดข้ึน 
   ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในการลงทุนสร้างอาชีพ และกระจายโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อการสร้างงานและเพ่ิมรายได้  
   3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานให้กับองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น อสม.กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานการผลิต และการปฏิบัติงานต่างๆของกลุ่ม 
   ๓.๔ พัฒนา ปรับปรุง บูรณะ และฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด มีความปลอดภัย และน่าท่องเที่ยว 
   ๓.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในลักษณะ SMEs ตลอดจนการฟื้นฟูสถานทีท่่องเที่ยวเพื่อการ
วางรากฐานของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
   ๓.๖ ส่งเสริม และเสริมสร้างจิตส านึก และการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีงามในฐานะเจ้าบ้าน ในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว และหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  
   ๓.7 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของต าบล โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 
๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยค านึงถึงความ
พร้อมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อการขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการ



ของสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่กับการพัฒนา  
ด้านศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝุาย 
   ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) โดยเน้น
พัฒนาด้านศลีธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และจดัตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความ
พร้อมในการเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อธรรมชาติและพัฒนาตามวัยของ
เด็ก 
   ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอด การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
   ๔๕ เชิดชู และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สมศักดิ์ศรี
โดยมุ่งเน้นการสร้างความเปิ่นเอกลักษณ์ของต าบลล าภูและความเป็นไทย 
   4.๖ ส่งเสริม และสนับสนุน การจดักิจกรรมทางศาสนาทั้งในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความสมานฉันท์ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   ๔.7 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
และสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   ๔.8 รณรงค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
   ๔.9 ปรับปรุง และบูรณะ สาธารณะฌาปณสถาน และกูโบร์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและ
สะอาด เรียบร้อย 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ 
   ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และชว่ยเหลือให้การสงเคราะห์กับคนชรา เด็กก าพร้าไร้ที่พ่ึง ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   5.๒ ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของชุมชน เพ่ือ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนการสงเคราะห์ครอบครัวการวางแผน 
ครอบครัว และการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
   ๕.๓ เฝูาระวังและติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และ 
เสริมสร้างให้มีเกราะปูองกันภัยยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการชะลอปัญหาอาชญากรรมตามนโยบาย 
รัฐบาล 
   ๕.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยา
เสพติด 
   ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา อย่างจริงจัง การสร้างเครือข่ายองค์กรการกีฬา 
การจัดตั้งกลุ่มอบรม และสมาคม ด้านการกีฬา เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป เพื่อขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับ 
   5.๖ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาและการจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท 
และทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ  
 



   5.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน เด็กและ 
เยาวชน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการเล่นกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
๖. นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
   6.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชน ชุมชน เข้ามามีบทบาท แสดงความคิดเห็น โดยยึดรูปแบบกระบวนการเวทีประชาคม และการเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 
   ๖.๒ รณรงค์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน รู้บทบาท และหน้าที่ของตนเอง และเกิด
ความรู้สึกหวงแหนต่อท้องถิ่น และทรัพย์สินของทางราชการ 
   ๖.๓ ส่งเสริมและเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับพนักงาน และลูกจ้างของ 
อบต. และด าเนินการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยืดหลักคุณธรรม 
   ๖.๔ พัฒนา ปรับปรุง และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการประชาชน และ 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร 
จัดการ และการให้บริการประชาชนในเชิงรุก เช่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
   ๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในวง
ราชการ และสร้างค่านิยมของสังคมให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
   ๖.๖ ปฏิรูประบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  
๗. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   ๗.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมที่
จะปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการระงับอัคคีภัย และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
   ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการปรับปรุง 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ทันสมัยและเพียงพอ 
   ๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝูายพลเรือน (อปพร.) การจัด 
เวรยามท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ 
   ๗.๔ ณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกของประชาชน ให้มีค่านิยมที่ดีในการรักษาความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมทั้งหาแนวทางหรือมาตรการ ในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมาย หรือ 
ละเมิดข้อบัญญัติตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

ตามท่ีกระผมได้แถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภูแห่งนี้ ไปแล้วนั้น กระผมขอเรียนว่า การก าหนดนโยบายดังกล่าวได้วางอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริงของท้องถิ่นในปัจจุบัน กระผมและคณะผู้บริหารจะเร่งรัดด าเนินการตามมนโยบายที่แถลงต่อสภา
องค์กรบริหารส่วนต าบลล าภูแห่งนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองศ์การบริหาร 
ส่วนต าบลล าภู และจะรายงานผลการด าเนินงานให้สภาฯ ทราบในโอกาสต่อ ๆ ไป ขอขอบคุณ  

แถลง ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  
(นายอ ามร เทพก าเนิด )  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 


