
 
ค ำแถลงนโยบำย 

ของ 
นำยศรชัย  แช่ม 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 
แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแว 

***************** 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  

          ตามท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแว   เมื่อวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564   ท่ีผ่านมา  และกระผม       
นายศรชัย  แช่ม  ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว  ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม  2564 

       ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว     และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า  การประชุม
เพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนท่ีมาประชุมด้วย   ซึ่ง
กระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมในคร้ังนี้ไว้ด้วยแล้ว 

       เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแว สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายของภารกิจ ตามอ านาจหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนการ
พัฒนาประเทศ  ท่ีก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยท่ีว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยท่ีรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ    ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้
เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
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                ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ท้ังนี้นโยบายท่ีข้าพเจ้าได้ก าหนดขึ้น
เพื่อท่ีจะแถลงต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ในวันนี้นั้นได้ก าหนดไว้เพื่อต้องการ
เห็นสังคมของต าบลนาแว เป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ผู้คนมีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมสันติสุข  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ีมี
ธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประการส าคัญ
คือ การน้อมน าเอาแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และเพิ่มในส่วนท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
สถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น บัดนี้ กระผมได้ด าเนินการจัดท านโยบายส าหรับการบริหาร
จัดการเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมท่ีจะน าเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดย ผ่านทางท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ไปยังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 
ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาแว ในโอกาสต่อไป ตามล าดับดังนี้ 

1.  นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

           การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 249 มาตรา ๒๕๐ให้มี
การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใด 
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจน
การเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าท่ีในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
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           1.1  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีและเป็นหน่วยบริการสังคมท่ีดี มี
มาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ซึ่ง เป็นทรัพยากร
บุคคลอันส าคัญ พร้อมท้ังสร้างเสริมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดี มีมาตรฐาน สร้างความ
สะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีจิตส านึกในการบริการ เพื่อ
รองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
       1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ท่ีด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ
โดยชุมชนรวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทาง
ของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
       1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน  
ท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี และพื้นท่ีอื่นๆส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
       1.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความท่ัวถึง เป็นธรรม 
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมท า 
ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

2.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
           พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล ท้ังในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้ 
       2.1  รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย 
และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
       2.2  ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพึ่งตนเองได้ 
รวมท้ังได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
       2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน ให้เด็ก 
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 

   2.4  ส่งเสริมการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นท่ี 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่าง
ใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจท่ีถูกต้องเห็นแก่สถาบันครอบครัว 

 



-4- 
        

          2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะ
แบบองค์รวม และการสร้างสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การป้องและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา 

3.  นโยบำยกำรพัฒนำศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
           การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริม
ความรู้ ให้ประชาชนท้ังปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันท่ีจะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตมีปัญญา
เป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ น าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม โดยยึด
หลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 
เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
       3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีทันสมัย จัดท าสถานท่ีเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ ให้ประชาชนต าบลนาแว ทันโลกทันเหตุการณ์ 
       3.3  สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

4.  นโยบำยพัฒนำสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
           การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ 
ช่วยรณรงคใ์ห้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อสุขภาพ ดังนี้ 
       4.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี เน้นการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน 

4.2  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการ 
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
       4.3  สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง  เช่น  
โรคโควิด 19 จัดให้มีหน่วยตรวจโรคเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมกับมีสถานท่ีพักคอยในการท่ีจะ
รอการรักษา หรือสถานท่ีรอการกลับบ้านหลังจากท่ีได้รับการรักษาอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  สร้างขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.4  ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน 
 โดยร่วมกับองค์กรสาธารณสุขในพื้นท่ีผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
       4.5  ส่งเสริมความปลอดภัยเฝ้าระวังในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต าบลนาแว 
โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามจุดส าคัญ 

4.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ก่อนท้ิงลงถังขยะ เพื่อลด
ปริมาณในการบริการเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 

5.  นโยบำยพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
          ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
  5.1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ
ต าบลนาแว 
       5.2  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้า
หรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ พร้อมกับการส่งเสริมให้ความรู้ในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
       5.3  สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์  เพื่อให้สอดคล้อง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       5.4  ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นท่ี 
       5.5  ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่นการน าสมุนไพรในพื้นท่ีมาแปรรูป หรือน ามาใช้
ควบคูก่ับการส่งเสริมวิธีการแพทย์แผนไทย 

6.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเป็น
ศูนย์กลางในการบริการ ดังนี้ 
       6.1  พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การขยาย
เขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความ
เหมาะสม 
       6.2  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนา
แหล่งน้ าท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
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   6.3  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายหลักและถนนสายรองเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งให้กับประชาชน 
 
7.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต           
เพื่อเอื้ออ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
       7.1  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 
       7.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน และสถานท่ีต่าง ๆ ในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
       7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมก าจัด
มลภาวะท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคล่ือนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมุ่ง
ไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

แผนงำนกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย 
           1.  พัฒนาปรับปรุงงานบริการประชาชน 
           2.  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
           3.  การศึกษา การสาธารณสุข 
           4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           5.  ยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม ส าหรับ
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

         ดังนั้น การด าเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีมีอยู่ท้ัง 7 ด้านท่ีกล่าวมานั้นผมเห็นว่าปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น 
คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ท่ีจะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังท่ีส าคัญในการขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในต าบลนาแวและการด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ
แห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ล าบากนัก ท้ังนี้ก็ด้วยความรู้
ความเข้าใจในภารกิจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในแต่
ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์การบริหารส่วนต าบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
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พนักงานส่วนต าบลและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนผู้น า
หมู่บ้าน และพ่ีน้องประชาชน เป็นต้น 
       กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนท่ีจะแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมท่ีดีและมาตรฐานได้  
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้น โดยจะยึด
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 
 
 
             ***************** 

 

 

 


