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เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลแสนตอ
และผู้เข้ าร่ วมประชุ มทุกท่ าน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้วา่ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลคนหนึ่ง ซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ” และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้วา่ ก่อนนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเข้ารับ
หน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเรี ยกประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อให้นายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กระผม นายอุทยั ชัยชนะ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตาบลแสนตอเลือก
กระผมให้มาทาหน้าที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ เพื่อเป็ นตัวแทนของชาวตาบลแสนตอ ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็ นระยะเวลา 4 ปี ในการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อทาความรู ้จกั และรับทราบถึงปั ญหาของ
ประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผา่ นมา กระผมได้รับทราบถึงปั ญหาและได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่ พี่
น้อง ชาวตาบลแสนตอว่าจะบริ หารงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะช่วยแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมคือ ร่ วมคิด ร่ วมทา ด้วยความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ตาบลแสนตอน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยนาวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้ในการพัฒนาตาบลแสนตอ ซึ่ งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กบั ประชาชน
ในครั้งนี้ นับว่า
เป็ นภารกิจอันสาคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็ นแนวทางในการทางานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ
และมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้ถูกกาหนดให้ปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่
ตามแผนพัฒนาตาบล และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ ี การบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ในวันนี้ ก็จะปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กาหนดไว้มีท้ งั หมด 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะส่ งเสริ มสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการ
สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กบั ประชาชนทุกระดับ โดยจะส่ งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพ
ของชุมชนในระดับฐานรากของตาบล โดยมีแนวทางดังนี้
1.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา ความรู ้
ทักษะ ด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเกษตรอินทรี ย ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและการควบคุม
คุณภาพ ผลผลิต
1.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาส่ งเสริ มอาชีพให้แก่
ประชาชนที่วา่ งงาน เกษตรกรที่วา่ งานหลังฤดูเก็บเกี่ยว กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ให้มีงานทา หรื อมีอาชีพเสริ มอย่าง ต่อเนื่อง
1.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการพัฒนา
รู ปแบบ คุณภาพสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน เช่น การจัด
อบรมสัมมนาให้ความรู ้ ศึกษาดูงาน OTOP เป็ นต้น
1.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และจัดตั้งลานค้าชุมชน ร้านค้าริ มทาง เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มอานาจการต่อรองให้แก่
ประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
1.5 จัดหาตลาด แหล่งเงินทุน และกองทุนส่ งเสริ มอาชีพ เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
1.6 เพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ การแสวงหารายได้ การ
ดาเนินธุ รกิจ ธุ รกรรม ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ซึ่ งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ควบคู่
ไปกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
1.7 สนับสนุน ประสานงานให้ประชาชนมีเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ทากิน
ของตนเอง เพื่อเป็ นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และ
ความความมัน่ คงถาวรของอาชีพและครอบครัว
2. ด้ านการพัฒนาคุณภาพชี วติ และการแก้ ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ตาบลแสนตอเป็ นชุมชน
ที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึนและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริ การอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

2.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนประชาชนให้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกาลัง
กายอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ สร้างและปรับปรุ งสนาม / ลานกีฬาให้เพียงพอ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตาบล และส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันภายนอกตาบล เป็ นต้น
2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ด้านบริ การทางการแพทย์ / การสาธารณสุ ข
ภายในเขตตาบลแสนตอ ในการทากิจกรรมการให้บริ การทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข และการอนามัย
แก่ประชาชน
2.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ประชาชน ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ
ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ให้ได้รับการสงเคราะห์ เพื่อสร้างความมัน่ คงในชีวติ โอกาส และคุณภาพชีวติ เท่าเทียม
กับบุคคลทัว่ ไป
2.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรม การแก้ไข ป้ องกัน รณรงค์ต่อต้านปั ญหายาเสพติด
ในตาบลแสนตอ
2.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง เพื่อความสงบสุ ข ความมัน่ คง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชนในตาบลแสนตอ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กบั สมาชิก อปพร.
2.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการควบคุมการผลิต และการ
จาหน่ายอาหารสด อาหารสาเร็ จรู ป รวมถึงสถานที่จาหน่ายให้ถูกสุ ขอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ประชาชนผูบ้ ริ โภค
3. ด้ านระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณู ปโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยมีแนวทางดังนี้
3.1 ก่อสร้างอาคาร ซ่อมแซมและปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความเพียงพอเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการขนถ่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตผลทางการเกษตร และการคมนาคม
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุ ง ระบบสาธารณู ปโภค
เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และตลาดสด รวมถึงห้องน้ าที่สะอาด
3.3 ซ่อมแซม และปรับปรุ งแหล่งน้ า อุปโภค บริ โภค แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
เช่น ขุดลอกคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอ

4. ด้ านการส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบ
การศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้
ของประชาชนในตาบล
การพัฒนาระบบเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ชุมชน ตลอดจนการส่ งเสริ มจริ ยธรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และรักษาประเพณี ทอ้ งถิ่นให้ยงั่ ยืน โดยมีแนวทางดังนี้
4.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนได้มี
โอกาสในการศึกษา และพัฒนาด้านพัฒนาการทางร่ างกาย ทางสมองให้เต็มตามขีดความสามารถของ
แต่ละคน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา ดูงาน สร้างเสริ มประสบการณ์ อาหารกลางวัน นมโรงเรี ยน
เป็ นต้น
4.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนได้พฒั นา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ
เพียงพอในการแสวงหาความรู ้ให้ทนั เหตุการณ์และเทคโนโลยี
4.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษา
ได้มีโอกาสในการศึกษาเรี ยนรู ้จากข่าวสาร สิ่ งพิมพ์ และสื่ อการศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรี ยน
4.5 จัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนให้มี
ศักยภาพ การเรี ยนการสอนรองรับเด็กเล็ก เพียงพอที่จะสร้างพื้นฐานการศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมขึ้น
สู่ ช้ นั เรี ยนที่สูงขึ้น
4.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตลอดจนการซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ ปรับปรุ ง ศาสนสถาน ภายในเขตตาบลแสนตอ
4.7 ส่ งเสริ ม สนับสนุน กิจการสภาวัฒนธรรมตาบลแสนตอ
ให้มีการสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.8 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ด้านการศาสนา ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม ทุกระดับ
5.ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ มีนโยบายในการฟื้ นฟูสภาพและการป้ องกันการเสื่ อม
โทรม หรื อสู ญสิ้ นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โดยมีแนวทางดังนี้
5.1 สนับสนุนให้มีการจัดการคัดแยกขยะ กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิกูลโดยประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินการ เพื่อให้ครัวเรื อนพื้นที่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ลดจานวนขยะ
ลงจากปั จจุบนั และเป็ นการ ส่ งเสริ มให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

5.2 ส่ งเสริ ม การมีส่วนร่ วม ในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การคุม้ ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากรน้ า ดิน หิ น
ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและ
ระบบนิเวศวิทยา
5.3 ปรับปรุ งและพัฒนาเส้นทางธรรมชาติ หาดริ มน้ าน่าน
แหล่งน้ าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เพื่อเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สาหรับประชาชนในเขตตาบลแสนตอ และประชาชนทัว่ ไป
5.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการ ปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ของชาวตาบลแสนตอ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีศกั ยภาพ
5.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เลิกใช้สารเคมี โดยเฉพาะเคมีภณั ฑ์
เกษตรที่เป็ นอันตรายต่อชีวติ และสภาพแวดล้อม หันมาใช้สารชีวภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
6. ด้ านการเมืองการบริหาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ จะบริ หารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่ งใส และการมีส่วนร่ วม โดยมีแนวทางดังนี้
6.1 สนับสนุน ให้ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ มีส่วนร่ วม ในทาง
การเมืองท้องถิ่น ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองในระบบประชาธิ ปไตย
6.2 ส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเมือง ของสมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีความรู ้ มีประสบการณ์ทางด้าน
การเมือง การปกครอง ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
6.3 ส่ งเสริ มพัฒนาระบบบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
แสนตอ ให้มีประสิ ทธิภาพ โดยยึดหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
“หลักธรรมาภิบาล” รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทันสมัย และสร้างขวัญ
กาลังใจให้เกิดในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน
อย่างทัว่ ถึง และต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตตาบลแสนตอ
6.5 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น
นโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ น
จริ งได้หากไม่ได้รับความร่ วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา ส่ วนราชการในพื้นที่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ าชุมชน พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ และที่สาคัญอย่างยิง่ คือจากประชาชนในตาบลแสน
ตอ ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตาบลแสนตอ เลือกให้เข้ามาทาหน้าที่นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแสนตอ ดังนั้นในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมพร้อมทีมงานบริ หารจะเป็ นผูป้ ระสานเพื่อ

ขอคาแนะนาและขอความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตาบลแสนตอให้มีความ
เจริ ญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแสนตอในวันนี้ ขอขอบคุณ
(นายอุทยั ชัยชนะ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

