คำแถลงนโยบำย
ของ
นำยรณชัย ครุตรำรักษ์
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
***************************************
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่เคำรพ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหินเหล็กไฟที่เคำรพทุกท่ำน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2556 ข้าพเจ้า นายรณชัย ครุตรารักษ์ มีความซาบซึ้งใจที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ลงคะแนนเลือกตั้งให้ได้รับตาแหน่งนายกองค์ การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว นั้น
บัด นี้ กระผมนายกองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลหิน เหล็กไฟ ได้ก าหนดนโยบายการบริห าร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นในการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ในมาตรา 58/5 ที่กาหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องแถลงนโยบายต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลก่อนเข้ารับหน้าที่
บัดนี้ข้าพเจ้าในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟและทีมงานฝ่ายบริหาร ได้กาหนด
นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็ก ไฟ ภายใต้ก รอบภารกิจที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งกระผมได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงและนโยบายดังกล่าวนั้น เปรียบเสมือนพันธะสัญญาที่
ได้ ให้ ไว้ กั บ ประชาชนชาวต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ ที่ ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ไว้ เพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะ “พั ฒ นา
เศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืน ชีวิต ให้สิ่งแวดล้อม” อยู่
ภายใต้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การแบบธรรมาภิ บ าล ด ารงไว้ ซึ่ ง ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประการสาคัญคือ การน้อมนาเอาแนวพระราชดารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง มาประยุ กต์ใช้เป็ น แนวทางในการจัดทาแผนพั ฒ นาตาบลให้ มากที่ สุด รวมทั้ ง
สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา สถานการณ์ จ ริงที่ เกิ ด ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น บั ด นี้ ก ระผมได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
นโยบายสาหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนาเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ
แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางใน
การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟในโอกาสต่อไป ตามลาดับ
ดังนี้
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นโยบายยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้หลักคุณธรรมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพราะเป็นรากแก้วของประเทศเน้น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ระบบ ดังนี้
1.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน พึ่งตนเอง
และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาชีพที่มีอยู่ชุมชนท้องถิ่นแล้ว เช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่ม
ทอผ้ากี่กระตุก เป็นต้น
1.2 ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร ขณะที่ขยาย
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อจาหน่ายและใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ภาคเกษตรกรรมในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
2. นโยบำยด้ำนพัฒนำสังคม
มุ่งมั่นสร้างสังคมเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุขอย่างสมานฉันท์เป็นพื้นฐานของ
คุณธรรมดังนี้
2.1 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวและชุมชน โดยยกย่องเชิดชูผู้ทาความ
ดีดูแลครอบครัว
2.2 ส่งเสริมความพร้อมให้เด็กวัยเรียนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถมีศักยภาพในการแข่งขัน
2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านเอื้ออาทร กิจกรรม
ชุมชนหมู่บ้าน
2.4 ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และจัดสวัสดิการให้กับชุมชน
2.5 ส่งเสริมโครงการดวงตาใสใจเบิกบาน ผู้สูงอายุส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องของ
การมองเห็น ดังนั้นจึงประสานในการตัดแว่นให้ใส่ไม่เป็นภาระต่อสังคม
2.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้านยาเสพติดด้วยกิจกรรมด้านกีฬาการ
ฝึกอบรมเยาวชนให้มีทักษะในการเล่นกีฬา การออกกาลังกายอย่างมีประโยชน์สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกหมู่บ้าน การแข่งขันกีฬาในระดับตาบล และการแข่งขันกีฬาของทุก
โรงเรียน ทั้งในเขตนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ และสร้างลานกีฬาให้กับทุก
หมู่บ้าน
2.7 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน จาก
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง จัดอบรม ฟื้นฟู อปพร. และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ให้กับ อปพร.
2.8 สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ทากิน ประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้มาดาเนินการ
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2.9 ส่งเสริมการสมานฉันท์ในกลุ่มของเยาวชนให้มีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน
2.10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายในและนอกหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะตามทางไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นรากฐานของการพัฒนาที่สาคัญและองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟมีวัฒนธรรมประเพณีอันยาวนาน โดยมีนโยบายดังนี้
3.1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานประเพณี ลอยกระทง สงกรานต์ บวช
ภาคฤดูร้อน อบรมคุณธรรมจริยธรรมในระดับตาบล สภาวัฒนธรรมตาบล และวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานประเพณีประจาปีแต่ละหมู่บ้าน
3.2 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารใน
องค์การบริหารส่วนตาบลและบริการอินเตอร์ตาบล สนับสนุนหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านวารสาร
นิตยสาร ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านชุมชน
3.3 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน อาหาร
เสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
3.4 สนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนในตาบล
4. นโยบำยด้ำนกำรคมนำคม
ปรับปรุงพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพื่อลดอุบัติเหตุ และการขนส่งสินค้า
การเกษตรให้สะดวกรวดเร็วโดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง ซ่อมแซม รักษาถนน ทางเท้า
สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้า รางระบายน้า ถนนดินใหม่ ถนนดินลงหินคลุก ถนนหินคลุก
ถนนลาดยาง ถนนปลอดฝุ่น (ถนนคอนกรีต) ปรับปรุงคันคูคลองให้เป็นถนน ป้ายบอกทางให้ทั่วถึง
5. นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วน มีความรู้ความสามารถในการดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานรวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรมและทันท่วงที
รายละเอียดดังนี้
5.1 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ อบรมให้ความรู้เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
อุดหนุนงบประมาณให้สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ด้านสุขภาพ
5.2 กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และพาหะนาโรคป้องกันโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก
และโรคระบาดอื่นๆ
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อนาไปใช้ในชุมชน
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ในการกาจัดยุงลาย
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ขุดลอกคลองอีสานเขียว คลองซอย สระน้า และจัดหา บารุงรักษาภาชนะจัดเก็บน้า บ่อ
น้า สระน้า แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน สถานที่ราชการ ชุมชน และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรให้ทั่วถึง
7. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่
สาธารณะ สองข้างถนน จัดหาบารุง รักษาถังขยะ รถบรรทุกขยะ สถานที่กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากร
ชีวภาพ อินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในตาบล ดังนี้
7.1 สร้างจิตสานึกในการศึกษา คุ้มครอง ดูแล แหล่งน้าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
7.2 รณรงค์เรื่องการกาจัดขยะและบริหารจัดการ การทิ้ง โดยร่วมมือกับประชาคม
หมู่บ้าน
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และร่องน้าภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดโรคร้อน
7.5 จัดทาข้อบัญญัติตาบลในการขุดดินถมดิน
7.6 คุ้มครองดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและองค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรและปรับปรุงกระบวนการให้บริการสาธารณะ ดังนี้
8.1 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผู้มาติดต่อราชการ ก่อสร้างปรับปรุง
ศาลาประชาคม ระบบข้อมูลสารสนเทศ ก่อสร้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ชี้ทาง
ป้ายบอกสถานที่สาคัญ
8.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการบริหาร โดยเตรียมความพร้อมใน
หน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนภารกิจโอนจากกระทรวง ทบวง กรมและการให้บริการเชิงรุก
โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลเคลื่อนที่ เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉุกเฉินตลอดทั้งภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
8.3 ด้านการพัฒนา บุคลากร โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้าง ผู้นาองค์กรท้องที่และท้องถิ่น พัฒนา
ด้านการศึกษา ทัศนศึกษา อบรบเพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ

-5ท่ำนประธำนสภำองค์บริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่เคำรพ
ซึ่งนโยบายที่กล่าวนี้ กระผมและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะดาเนินการให้เป็น
รูปธรรมและโปร่งใสโดยนางบประมาณของ อบต.หินเหล็กไฟ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ของรั ฐ น าไปแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน และมี แ ผนต่ อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด หวังว่าท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ ทุกท่านจะให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาโครงการต่างๆ สามารถดาเนินการเป็นไป
ตามเป้าวัตถุประสงค์ และแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ว่า
จะมุ่งมั่นบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวตาบล
หินเหล็กไฟเป็นที่ตั้ง อย่างแท้จริง
จึงเรียนมาเพื่อให้ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหิน เหล็กไฟ และ
ท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านทราบขอบคุณครับ
ลงชื่อ..................................................
(นายรณชัย ครุตรารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

