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ค าแถลงนโยบาย 
ของ 

นายวิศาตร  แสงศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด 

วันที่  2๖  พฤศจิกายน  2556 
----------------------------------------  

  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าผุดที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายวิศาตร  แสงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
ขออนุญาตท่านประธานฯ เพ่ือแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) 
พ.ศ. 2546  มาตรา 58/5  ก้าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล จะต้อง แถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ก่อนเข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับ
แต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 

การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ของเราที่ผ่านมานั้น พบว่า  มี
ผลงานที่ปรากฎออกมาให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นล้าดับ  ๆ 
อย่างชัดเจนทั้งต่อสายตาของ พ่อแม่ พ่ีน้องประชาชนชาว องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  และ
สาธารณชนโดยทั่วไปในทั้งระดับอ้าเภอ จังหวัด เป็นอย่างดีว่า ตลอดระยะเวลาของการบริหาร
บ้านเมือง ชุมชนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดแห่งนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ของ
เราได้พัฒนาไปหลายๆ  ด้านพร้อมๆ กัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน หรือเศรษฐกิจฐานล่าง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนากลุ่ม องค์กรชุมชน  การ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพ่ือชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน การ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการให้บริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ริเริ่มตั้งแต่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก นั้น ล้วนแล้วเป็นเร่ืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นท้องถิ่น ที่ซ่ึงเป็นหน่วยระดับฐานล่างทาง
สังคมที่จะต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่พึงมีตามกฎหมายก้าหนด และการกระท้าที่
ก้าวล้้าหน้าที่หรือท้าเกินหน้าที่ (ในเชิงบวก ) ที่เรียกว่าการท้างานเชิงรุกและสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความอยู่ดีมีสุข โดยทั่วหน้ากัน และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือการมุ่งมั่นใน
การเป็นองค์กรบริการสาธารณะ ที่ต้องการเห็นประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในแต่ละ
มิติเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้น  
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  ส้าหรับนโยบายที่จะแถลงในวันนี้  ได้จัดท้าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กับ
สมาชิกทุกท่านแล้ว  ซ่ึงเป็นการก้าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา  66, 67, 
68  แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบ พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ภายใต้แนวทาง การพัฒนาจังหวัดตรังและ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน  ก าหนดแนวทางไว้ดังนี  
1.1 มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน  สะพาน  คูระบาย

น้้า  ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน   การสัญจรไป -  มา สะดวก คล่องตัว  ปลอดภัย  ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย  โดยการปลูกต้นไม้    หากเส้นทางใดต้องใช้งบประมาณ
มาก จะประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินการต่อไป 

1.2 ปรับปรุงระบบประปา   โดยมุ่งเน้นให้มีน้้าประปาที่สะอาด     เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  ทุกครัวเรือน     ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน  
และจะพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินให้สามารถน้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย  
วาตภัยและภัยแล้งได้ 

1.4 ด้านอ่ืนๆ  เช่น ไฟฟ้า  จะประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และจะด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามสถานที่ที่อันตราย 
ส้าหรับโทรศัพท์จะประสานกับองค์การโทรศัพท์เพ่ือขยายหมายเลขให้ครอบคลุมภายในพ้ืนที่ให้
มากที่สุด 

 
2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ก าหนดแนวทางไว้ดังนี  

2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

2.3 สนับสนุนงบประมาณให้กับโรง เรียนทุกโรงภายในเขตบริการของต้าบล  
โดยค้านึงถึงสถานะทางการเงินและการคลังเป็นหลัก 
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2.4 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ให้ด้ารงอยู่กับต้าบลตลอดไป เช่น 
ประเพณีชักพระ ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์ฯ 

2.5 ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา  ท้านุบ้ารุงศาสนา  และการพัฒนา   
ศาสนสถาน  

2.6 สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 
2.7 ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต.  ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วม

เข้ารับการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือน้ามาใช้ในการ ปฏิบัติ งานให้เกิดคุณธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ก าหนดแนวทางไว้ดังนี  
3.1 สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ

ในการด้าเนินงาน 
3.2   สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
3.3  สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ให้มีการพัฒนาที่ดี

ยิ่งขึ้น 
3.4   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการค้าทางการเกษตร 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนและ

เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต้าบลให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป 

 
4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน  

ก าหนดแนวทางไว้ดังนี  
4.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชนดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้มียั่งยืน 
4.2 ส่งเสริมองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน  เพ่ือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม อันน้าไปสู่การจัดการ ชุมชนปลอด ขยะ และต่อยอดการพัฒนาแนวทาง
และรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ  
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4.3  ป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล  หนุนเสริมให้
ชุมชนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ  ที่
มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน 

4.4   ส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดท้าแผนพลังงานชุมชน  ส่งเสริมครัวเรือน
รู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก หนุนเสริมให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้การใช้
พลังงานทดแทนระดับครัวเรือน 

 
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ก าหนดแนวทางไว้ดังนี  

5.1  ด้าเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   และผู้ป่วยเอดส์   อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานทางด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบ
องค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  โดยใช้กระบวนการ
ด้านจัดการความรู้(Knowledge Management)เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

5.3 ส่งเสริมด้านการกีฬาให้มีความหลากหลาย  และจะพัฒนาด้านการกีฬาให้
มีความก้าวหน้า 

5.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน  อสม.  ฯลฯ  มีความเข้มแข็ง 
5.5 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน 
5.6 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่

ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน เพ่ือประชาชน  
ทุกกลุ่มอายุ 

5.7 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  ก าหนดแนวทางไว้ดังนี  
6.1   สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทุกขั้นตอน ตั้งแต่

การวางแผนพัฒนา ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมตรวจสอบ 
6.2 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มี

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน  ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้  และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) เพ่ือพัฒนาศัก ยภาพและยกระดับ  แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน  และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต้าบล     



ค  ำแถลงนโยบำยนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต  ำบลน ้ำผดุ หน้ำ 5 

 

น้้าผุด เพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับ และผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ของประเทศไทยในปี 2558 พร้อมทั้งสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานขององค์กร เพ่ือรองรับการบริการแต่
ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

6.3  ส่งเสริมสนับสนุนการท้างานร่วมกันกับก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน 
6.4  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
6.5 บริหารงานด้านการเงิน การคลัง ด้านการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพ

และมีความเป็นธรรม 
6.6  ส่งเสริมสนับสนุน  ด้านข้อมูลข่าวสาร  และการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง

ทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร 
6.7   บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเกิดความเป็นธรรม 
6.10 บริหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
      6.11 บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   

ท่านประธานสภาฯ ที่เคาร พ  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ในวันนี้ กระผมและ
ทีมงาน จะด้าเนินการให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 4 ปี หลังจากนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต .น้้าผุด
ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนที่จะแปลงนโยบายที่ได้แถลงมาแล้วเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติอันเป็นรูปธรรม  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวต้าบลน้้าผุดทุกคนต่อไป 
 
ขอขอบพระคุณครับ 
 
 
         
       (นายวิศาตร   แสงศรี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 


