
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แถลงนโยบายการปฏิบัติราชการ 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโสม 

 
 

 
 
 

โดย 
นายสมทรง  ช้างชนะ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโสม 
 

แถลงนโยบายต่อ 
 

สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโสม 
วันพฤหัสบดีที่  6  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 
 



 

 
ล าดับ เรื่อง หน้า 
 
1    นโยบายด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน    2 
2    นโยบายการพัฒนาแหล่งน้้า     3 
3    นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    3 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ 
4    นโยบายพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   5 
5    นโยบายด้านเศรษฐกิจ          6 
6    นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6 
7    นโยบายด้านการเมืองและการบริหารหลักธรรมาภิบาล  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-1- 
ค าแถลงนโยบายของนายสมทรง  ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 

วันที่  6  มกราคม  2565  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

********* 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        นาโสมทุกท่าน  
 

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสมและนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาโสม เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้านายสมทรง  ช้างชนะ ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด้ารง
ต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสมและนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม ลงวันท่ี 21 
ธันวาคม 2564 

อาศัยอ้านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ท่ีบัญญัติว่า “ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  และการแถลงนโยบายให้กระท้าโดยเปิดเผยและต้องจัดท้านโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่านท่ีมาประชุมด้วย”  

กระผม นายสมทรง  ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม จึงได้ก้าหนด
นโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต้าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนพัฒนาต้าบล แผนชุมชนของหมู่บ้าน จากการลงพื้นท่ีท้าให้กระผมได้
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกระผมก็จะบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนาโสม และของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท้า ด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อน้าต้าบลนาโสมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ดี ชุมชนเข้มแข็งและสามัคคี  แหล่งเกษตรกรรม น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยน้าหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาต้าบลนาโสม เป็นหลักในการก้าหนด 
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-2- 
 

นโยบายการบริหารและพัฒนาท่ีสอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นท่ี รวมท้ังความต้องการในการพัฒนา 
ทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจท่ีได้ด้าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะพัฒนาปรับปรุง
การด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลนาโสมผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลได้ถูกก้าหนดให้ปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายได้ก้าหนดไว้ ตามแผนพัฒนา
ต้าบล แผนชุมชนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาโสม  สามารถบรรลุความส้าเร็จตามเป้าหมาย กระผมจึงได้ก้าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 
7 ด้าน ได้แก่ 
  1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้้า 
  3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ 
  4. นโยบายพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ      
  6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารหลักธรรมาภิบาล 

 

  โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม  มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส้าคัญของ
ต้าบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 

1.1 การขยายเขตไฟฟ้า และปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ  ปรับปรุงขยาย
บริการไฟฟ้าสาธารณะ   แสงสว่างให้ครอบคลุมท่ัวถึง รวมถึงการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าส้าหรับครัวเรือนในต้าบลท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้  และผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างปลอดภัย ช่วยป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ บริเวณท่ีเกิดบ่อยในช่วงกลางคืน ลดอาชญากรรมให้
ประชาชนท่ีสัญจร และเดินเท้าเกิดความปลอดภัย 

1.2 การพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาทางบกและทางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน ต้าบล  โดย การปรับปรุง  บูรณะ พัฒนาถนน ซอย ท่อระบายน้้า ให้มีสภาพดีและ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้นในเขตพื้นท่ีต้าบลนาโสม และถนนท่ีเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือต้าบลให้เป็น
ถนนท่ีได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ได้ตลอดท้ังปี 
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  1.3 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในชุมชน ให้มีและ
บ้ารุงทางระบายน้้า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้้า รางระบายน้้า รวมถึงระบบระบายน้้า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังอย่างเป็นระบบ 

1.4 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงผังเมืองรวมให้มีความ  
ทันสมัยและเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเกิดประโยชน์ในการใช้ท่ีดิน
อย่างสูงสุด  

1.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต้าบลให้สวยงามและน่าอยู่  เพื่อรองรับการส่งเสริม  
และพัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยว  

 
2. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ า 
  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ประชาชนประสบภาวะขาดแคลน
น้้าอุปโภค บริโภคและน้้าเพื่อการเกษตร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพปัญหาแหล่งน้้าท่ี เกิดจาก
ธรรมชาติและหน่วยงานต่าง ๆ สร้างขึ้น อาจมีสภาพตื้นเขินหรือช้ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนาโสมจึงมีแนวทางแก้ไข ดังนี้  
  2.1 ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้้าประปา และระบบผลิตน้้าประปา  โดยการพัฒนา
ระบบการผลิตน้้าประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้มีน้้าอุปโภค  บริโภค  โดยการ
สนับสนุนบริหารจัดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิตน้้าประปาเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้้าประปาให้เหมาะสมการใช้อุปโภค บริโภคอย่าง
สม่้าเสมอ 

2.2 พัฒนาแหล่งน้้าส้าหรับให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคให้มากขึ้น  ส่งเสริม และ
คลองชลประทาน โดยการขุดลอก ซ่อมแซม  ปรับปรุง แหล่งน้้าท่ีมีอยู่ในต้าบลรวมท้ังการจัดหาแหล่ง
น้้าใหม่ เช่น บ่อน้้าตื้น บ่อบาดาล เป็นต้น และก้าจัดวัชพืชตามแหล่งน้้า  เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้การ
อุปโภค บริโภค และท้าการเกษตรของประชาชนในต้าบลนาโสม ท้ังท่ีด้าเนินการเองหรือประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 
 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
รวมถึงการให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีแนวทางดังนี้ 
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3.1 พัฒนายกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย  พร้อมท้ังการเตรียมความ  
พร้อมเด็กโดยส่งเสริมการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและต้าบล  และส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่าง
ตลอดชีวิต     ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ 
มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ได้แก่ 

- ร่วมมือกับสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง   ดี   มีความสุข    และ  
ด้ารงความเป็นไทย  

- ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นตลอดจนนักวิชาการเพื่อสร้างความโดดเด่น  
ทางวิชาการของผู้เรียนทุกระดับ  

- ส่งเสริม   สนับสนุน   และประสานงานการพัฒนาอาคารสถานท่ี   ส่ือการเรียน  
การสอน  แหล่งการเรียนรู้    ท้ังภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในต้าบล  
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัยและด้าเนินงานเรื่องการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และ
พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐาน 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต้าบลนาโสม 
  3.4  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น  เช่น  การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอ้าเภอ  

 3.5 ฟื้นฟู  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ร่วมมือกันเผยแพร่  รักษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป  
สอดคล้องกับค้ากล่าวท่ีว่า “สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น” 
  3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับการอบรม การศึกษา 
เรียนรู้ ค้าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ  
  3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท   และทุกระดับ  ให้มีมาตรฐาน และ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี  และปลูกฝังค่านิยมท่ีดี  ต่อการกีฬา 
  3.8 ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีนันทนาการและสถานท่ีออกก้าลังกาย เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี จัดหาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกก้าลังกาย เพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรงปลอดจากโรคภัยต่าง ๆ   
  3.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  ในต้าบลนาโสม  
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4. นโยบายพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม จะด้าเนินการส่งเสริมและยกระดับให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่ง เสริม
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ให้การสงเคราะห์ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย    
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้สูงอายุ  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ รวมท้ังได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
  4.2 ด้าเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนการแก้ไขปัญหา และผลกระทบท่ีมีต่อประชาชน 
  4.3 ด้าเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภทด้วยการ 
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเต็มท่ี เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

4.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชนโดยท่ัวถึงเพื่อเสริมสร้าง 
โอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญ
ของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  
  4.5 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายบริการ สาธารณสุข อปพร. 
อสม. และองค์การเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 
  4.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะด้าเนินการจัดหาเครื่องมือใช้ท่ีทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน 
  4.7 เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต  และ 
ทรัพย์สินของประชาชน  ในเขตต้าบลโดยมุ่งเน้นมาตรการท้ังการป้องกัน  แก้ไขพร้อมท้ังการส่งเสริม  
และประสานงานในการจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ
ทันท่วงที  
  4.8 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนและการบริหารสาธารณสุข
อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดย
ประชาชนเพื่อประชาชน 
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5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริม 
ด้านการพัฒนาภายในท้องถิ่น  ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความ 
เข้มแข็งและยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม จึงมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและ
ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของต้าบล โดยมีแนวทาง ดังนี้  

 5.1  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดย
จัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ 

 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในต้าบลนาโสม โดยลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร  

 5.3 การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้า 
สร้างเครือข่าย จัดหาแหล่งรองรับสินค้า สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดน้า
การผลิตและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 

5.4 ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนทุก
ระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  เพื่อสร้างรายได้ในระดับ
ครอบครัว และส่งเสริมการรวมตัว รวมกลุ่ม เพื่อด้าเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน  ได้แก่  โครงการหนึ่ง
ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  วิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น  

5.5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถ ช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ  แก่ประชาชน รวมท้ังกลุ่มต่างๆ  
ในต้าบล เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพท่ัวไป เป็นต้น  

5.6 ส่งเสริม  และสนับสนุนให้มีสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าของชุมชน  ของท่ีระลึก  
ร้านค้าชุมชน  และส่งเสริมระบบการตลาดให้ชุมชน  
 

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีมีความส้าคัญ 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการ
ด้าเนินงานดังนี้ 
 
          /6.1 ส่งเสริม... 
 
 



 

-7- 
 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง  
กลางทาง และปลายทาง ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและและการรณรงค์การ 
คัดแยกขยะ น้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน หมู่บ้าน และต้าบล  
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท้าโครงการเพื่อกระตุ้นจิตส้านึก สร้างความตระหนักใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความส้าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พร้อมท้ัง เข้ามามีส่วนร่วมในการบ้ารุงรักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางน้าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนใน
อนาคต และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  6.3 การจัดการขยะอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล ท่ีมีมาตรฐานโดยการร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นท่ีรับผิดชอบร่วมกันก้าจัดขยะอันตรายได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ  
  6.4 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชนและสถานท่ีต่าง ๆ ในต้าบลให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 
7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารหลักธรรมาภิบาล 
  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีได้ให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ในการ
ก้าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพในการการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตลอดจนการ
เสริมสร้างจิตส้านึกของพนักงาน เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ มีแนวทางดังนี้ 
  7.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสมให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีและเป็นหน่วยบริการสังคมท่ีดี มี
มาตรฐานด้วยการส่งเสริมสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันส้าคัญ พร้อมท้ังสร้างเสริมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน 
สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส้านึกในการบริการ 
เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้
ระบบประชาธิปไตยโดยการพัฒนาระบบกลไกการท้างานในระบบสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาชน 
  7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          /7.4 ปรับปรุง... 
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  7.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน ปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
จิตส้านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม บริการด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยท่ีดี สร้างความ
พึงพอใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ  

7.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  การด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ 
อ้าเภอ  และของจังหวัดเพ่ือสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกิดความเป็นท้องถิ่นมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง  

7.6 น้าวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความ 
สะดวกเพิ่มขึ้น  และเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง รวมท้ังทบทวนระเบียบ  ขั้นตอน  และ
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น  มีประสิทธิผล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมี
การประเมิลผลท่ีเป็นระบบและเป็นธรรม  
  7.7 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท้า  ร่วมตรวจสอบ  ซึ่งจะส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใส  และปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  
  7.8 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (Call Center) ท่ีมีระบบการประสานงาน
ไปยังส่วนท่ีรับผิดชอบ พร้อมติดตามการด้าเนินการแก้ไขและรายงานผู้ท่ีร้องเรียน -ร้องทุกข์ ได้รับ
ทราบผลหรือความคืบหน้า 
  

  จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก้าหนดนโยบายในการท่ีจะบริหารและพัฒนาอยู่บน
พื้นฐานของความจริง  ท่ีจะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นท่ีตั้ง
ในทุกๆ ด้าน 

กระผม  นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม ขอให้ค้ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  4  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  
กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม   ตามแนวนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภา
แห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
       
 
        (นายสมทรง ช้างชนะ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม 
 
 


