
 

 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง 
เร่ือง  คําแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง  

 

 

…………………………………………………………………….. 
    

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค!การบริหารส�วนตําบล (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติไว)ว�า ก�อนนายกองค!การบริหารส�วนตําบลเข)ารับหน)าที่  ให)ประธานสภาองค!การบริหาร
ส�วนตําบลเรียกประชุมสภาองค!การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให)นายกองค!การบริหารส�วนตําบลแถลงนโยบายต�อสภา
องค!การบริหารส�วนตําบลโดยไม�มีการลงมติ  ทั้งน้ี ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ังนายก
องค!การบริหารส�วนตําบล  

บัดน้ี  นายประเทิง  ขาวสอาด  นายกองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง ได)แถลงนโยบายต�อสภา
องค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง  ในการประชุมสภาองค!การบริหารส�วนตําบลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  
๒๕๖๕  ตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศน้ี 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  มกราคม  ๒๕๖๕ 
 
 

                                                 ลงช่ือ          
       (นายประเทิง  ขาวสอาด) 

              นายกองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง 
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คําแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง 
นายประเทิง  ขาวสอาด 

แถลงต�อ 
สภาองค�การบริหารสวนตําบลนาวุ�ง 

ในการประชุมสภา สมัยสามัญ คร้ังท่ีหน่ึง ประจําป, ๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๐  เดือน มกราคม  ๒๕๖๕ 

........................................................................................................... 
 

เรียน ท�านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง ผู�ทรงเกียรติทุกท�าน  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีหนังสือ ด�วนที่สุด ที่ ลต ๐๓๐๑/ว ๒๐๙ ลงวันที่ ๒๓ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ได)ประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง   
 

ท�านประธานสภาท่ีเคารพ  
กระผม นายประเทิง  ขาวสอาด นายกองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง พร)อมด)วยคณะผู)บริหาร

ท)องถ่ินซึ่งประกอบด)วย ร.ต.ต.สมนึก  เพ่ิมนาค รองนายก นายโสพล  มากปลั่ง รองนายก นายประทีป  พินพันธุ!  
เลขานุการนายก ซึ่งได)รับการไววางใจจากพ่ีน)อง ประชาชนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง ในการเลือกต้ัง
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ขออนุญาตต�อท�านประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)งที่เคารพ ขอ
แถลง แนวนโยบายในการบริหารงานต�อสภาองค!การบริหารส�วนตําบลแห�งน้ี  โดยได)จัดทํานโยบายใน การพัฒนา
ตําบลนาวุ)งเปDนเอกสาร แจกให)สมาชิกสภาองค!การบริหารส�วนตําบลทุกคนที่มา ประชุมด)วยแล)ว เพ่ือให)เปDนไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค!การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก)ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กําหนดไว)ว�า ก�อนนายก องค!การบริหารส�วนตําบลเข)ารับหน)าที่ ให)นายกองค!การบริหาร
ส�วนตําบล แถลงนโยบายต�อสภา องค!การบริหารส�วนตําบล โดยไม�มีการลงมติทั้งน้ี ภายใน สามสิบวันนับแต�วัน
ประกาศผลการ เลือกต้ังนายกองค!การบริหารส�วนตําบล  

เพ่ือให)การบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)งดําเนินไปด)วย ความเปDนธรรมโปร�งใส 
สามารถตรวจสอบได) และตอบสนองความต)องการของประชาชนได)อย�างมีประสิทธิภาพ ภายใต)กระบวนการ
ทํางานแบบมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน โดยยึดหลักประชาชนเปDนศูนย!กลางของการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
(Good Governance) และหลักวิธีการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดีมาเปDนแนวทางในการบริหาร เพ่ือให)เกิด
ประโยชน!สุขของพ่ีน)องประชาชนตําบลนาวุ)ง จํานวน ๗ ด)าน ดังน้ี 

 ๑. นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  ๑.๑ จัดทําระบบสาธารณูปโภคให)ทั่วถึงทุกหมู�บ)าน นํ้าไหลไฟสว�าง ปรับปรุงถนนหนทาง เพ่ือให)
ประชาชนทุกหมู�บ)านมีความสะดวกสบายไม�เดือดร)อน 

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งนํ้าธรรมชาติและระบบชลประทานในตําบลเพ่ือให)ประชาชนได)ใช)
ประโยชน!มีนํ้าใช)เพ่ือเกษตรอย�างพอเพียง 
  ๑.๓ ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายใหม� ตามความจําเปDนของหมู�บ)าน 



  ๑.๔ ปรับปรุงหอกระจายข�าว เครื่องกระจายเสียง ให)ทันสมัย ประชาชนสามารถรับรู)ข�าวสารได)
อย�างครอบคลุมทั่วถึง 

๑.๕ ดําเนินการก�อสร)าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส�ง 
  ๑.๖ จัดให)มีไฟฟPาสาธารณะซึ่งส�องสว�างตามถนน ชุมชน ลานออกกําลังกาย อย�างทั่วถึงทุก
หมู�บ)าน เพ่ือให)เกิดความปลอดภัยแก�ชีวิตและทรัพย!สินของประชาชน 
  ๑.๗ ส�งเสริมสนับสนุนบูรณาการร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข)องในการจัดทําผังเมืองรวม เพ่ือให)
เกิดประโยชน!สูงสุดในการใช)ที่ดินอย�างเปDนระบบ 
  ๑.๘ ขยายเขตไฟฟPา ครอบคลุมสาธารณูปโภคให)ครอบคลุมและทั่วถึง และได)มาตรฐานงานอย�าง
เพียงพอ 
  ๑.๙ สนับสนุนส�งเสริมให)มีการนําระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสั่งงานใหม�ๆ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ในการพัฒนาและแก)ไขปSญหาโครงสร)าง พ้ืนฐานให)กับหมู�บ)านในพ้ืนที่ตําบลนาวุ)ง 

 ๒.นโยบายด�านการส�งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด)านสุขภาพ 

ตลอดจนจัดให)มีการแข�งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชนนักเรียน จัดให)มีสถานที่
ออกกําลังกาย ลานกีฬากลางท)องถ่ิน และอุปกรณ!การกีฬาที่จําเปDนอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให)ประชาชนตําบลนาวุ)งจะ
ได)มีสุขภาพและอนามัยที่แข็งแรง 

๒.๒ ส�งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็ก สตรี คนชรา ผู)พิการ และผู)ด)อยโอกาส และการ
สังคมสงเคราะห!ต�างๆ เพ่ือให)ประชาชนตําบลนาวุ)งมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๒.๓ ส�งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียนให)สอดคล)องตามเจตนารมณ!แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ อันมีปรัชญาพัฒนามนุษย!ให)มีความ
สมบูรณ!ทั้งทางด)านสติปSญญา คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม คุณภาพดํารงชีวิต รวมทั้งการขยายโอกาสทาง
การศึกษาตามภารกิจถ�ายโอน 

๒.๔ สนับสนุนงานสาธารณสุข เสริมสร)างสุขภาวะที่ดีให)กับประชาชนอย�างทั่วถึง 
  ๒.๕ ส�งเสริมสนับสนุนให)มีการปPองกันและควบคุมระงับโรคติดต�อต�างๆ เพ่ือประชาชนตําบลนาวุ)ง 
ได)มีสุขภาพที่ดี 
  ๒.๖ รณรงค!ปPองกันและแก)ไขปSญหายาเสพติด ปSญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย!สิน โดยเน)นการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
  ๒.๗ ส�งเสริมและสนับสนุนให)ความรู) ส�งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได) ให)กับประชาชนตําบลนาวุ)ง 
  ๒.๘ ส�งเสริมและสนับสนุนให)ให)ประชาชนในพ้ืนที่ใช)วิถีชีวิต นําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมา
ใช)ให)เกิดประโยชน!ในทางปฏิบัติ 
  ๒.๙ ส�งเสริมรณรงค!การเกษตรแผนผสมผสานและเกษตรอินทรีย! เพ่ือให)ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษ 
  ๒.๑๐ ส�งเสริมและเพ่ิมคุณค�าของผู)สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม 



 ๓. นโยบายด�านการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

  ๓.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนกลุ�มอาชีพต�างๆ ในตําบลนาวุ)ง 
  ๓.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนให)ประชาชนมีรายได) 
  ๓.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนให)ประชาชนในพ้ืนที่ใช)วิถีชีวิต นําระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)ให)เกิด
ประโยชน!ในทางปฏิบัติอย�างแท)จริง 

 ๔. นโยบายด�านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 

  ๔.๑ สนับสนุนการฝXกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปPองกันภัยฝYายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ
อุปกรณ!และยานพาหนะใช)ในการปฏิบัติงานได)อย�างมีประสิทธิภาพ 

  ๔.๒ ส�งเสริมและให)การเรียนรู)เกี่ยวกับการปPองกันและแก)ไขปSญหาด)านความปลอดภัย ตลอดจน
การบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

  ๔.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการปPองกันและช�วยเหลือผู)ประสบสาธารณภัย จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช) เครื่องอุปโภค-บริโภค ให)ตามความจําเปDนเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 ๕. นโยบายด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  ๕.๑ จัดให)มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือให)ประชาชนได)มีที่พักผ�อนหย�อนใจ และออกกําลัง
กายอย�างเหมาะสม 

  ๕.๒ รณรงค!ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปPองกันและแก)ไขปSญหา
สิ่งแวดล)อม ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 

  ๕.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดําเนินการสร)างระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

  ๕.๔ ส�งเสริมสนับสนุนให)มีการประหยัดพลังงาน และแก)ไขปSญหาสภาวะโลกร)อนในปSจจุบัน 
ส�งเสริมให)มีการปลูกต)นไม) และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให)มากที่สุด อย�างเปDนระบบ 

  ๕.๕ ส�งเสริมรณรงค!ในการจัดการมลพิษต�างๆ รวมทั้งฝุYนละออง (PM๒.๕) ที่ส�งผลเสียต�อ
สุขภาพและอนามัยของประชาชน 

 ๖. นโยบายด�านการพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 

  ๖.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธีบํารุงศาสนาให)เจริญรุ�งเรือง เพ่ือเปDนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 

  ๖.๒ สนับสนุนส�งเสริมอนุรักษ!ฟ]^นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปSญญาท)องถ่ินให)
คงอยู�คู�ตําบลนาวุ)ง สืบไป 

  ๖.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก�เยาวชน และประชาชน เพ่ือให)
เกิดสังคมแห�งความสงบสุข 

 ๗. นโยบายด�านกระบวนการจัดการท่ีดีในองค�กร และการมีส�วนร�วมของประชาชน 

  ๗.๑ ส�งเสริมให)มีการใช)หลัก ธรรมาภิบาล (Good Governancu) มาเปDนแนวทางในการ
บริหารงาน เพ่ือให)ประชาชนได)รับประโยชน!สูงสุด ข)าราชการมีขวัญและกําลังใจที่ดี พร)อมปฏิบัติงานเพ่ือองค!กร 



  ๗.๒ ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ผู)นําชุมชน ผู)นําท)องถ่ิน และกลุ�มองค!กรต�างๆ ให)
ร�วมมือร�วมใจกันในการพัฒนาท)องถ่ินและส�งเสริมให)เกิดเครือข�ายต�างๆ เพ่ือแก)ไขปSญหาในชุมชน 
  ๗.๓ ส�งเสริมการพัฒนาความรู)ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ!ทั้งทางด)านวิชาการ
และเทคโนโลยีแก�บุคลากรในสังกัดองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง เพ่ือให)สามารถปฏิบัติงานได)อย�างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและทันต�อสถานการณ! 
  ๗.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการให)บริการประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให)ประชาชนที่มา
รับบริการได)รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 

  ๗.๕ ส�งเสริมให)ความรู)แก�ประชาชนเกี่ยวกับการมีส�วนร�วม บทบาทหน)าที่ของประชาชนที่มีต�อ
การบริหารท)องถ่ิน ความรู) เรื่องประชาธิปไตย และอํานาจตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

  ๗.๖ รณรงค! ส�งเสริมให)มีการต�อต)านการทุจริต คอรัปช่ัน ทุกรูปแบบ ภายในองค!กร 

  ๗.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือบริหารด)านต�างๆให)แก�ประชาชน และรับฟSงปSญหาความ
ต)องการจากประชาชน อย�างทั่วถึง 
  ๗.๘ ให)ความร�วมมือช�วยเหลือองค!กรปกครองส�วนท)องถ่ินและหน�วยงานอื่นๆ ทุกแห�ง ในกรณี
เหตุจําเปDนเร�งด�วนอันจะก�อให)เกิดความเสียหายร)ายแรงต�อประชาชนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง 
  ๗.๙ สร)างระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการจ�ายค�าตอบแทนตามผลงาน โดย
ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

  ๗.๑๐ สร)างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญและกําลังใจให)ข)าราชการ และผู)ปฏิบัติงานขององค!การบรหิาร
ส�วนตําบลนาวุ)งที่ปฏิบัติงานด)วยความทุ�มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด�น และเปDนที่ยอมรับ 

  ๗.๑๑ สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู)บริหาร ให)ได)รับการฝXกอบรมได)
เพ่ิมพูนความรู) ทักษะ และมีประสบการณ!ในการทํางานมากย่ิงข้ึน 

  ๗.๑๒ บริหารการคลังอย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยการคลัง 
  ๗.๑๓ พัฒนารายได)ขององค!การบริหารส�วนตําบล เพ่ือพัฒนาท)องถ่ินให)เจริญก)าวหน)าโดยการ
ปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค!การบริหารส�วนตําบลให)สะดวก รวดเร็ว และเปDนธรรม 

  ๗.๑๔ ซ�อมแซม ต�อเติม ปรับปรุงอาคารที่ทําการองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง รวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน!ในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง 
  ๗.๑๕ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ! ครุภัณฑ! ที่จําเปDนต�อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเจ)าหน)าที่ให)
พร)อมปฏิบัติหน)าที่บริการประชาชนตําบลนาวุ)ง 
  ด)วยนโยบายที่ได)แถลงมาทั้ง ๗ ด)านน้ี กระผมได)วิเคราะห! ค)นหาจุดอ�อน จุดแข็ง รวมถึงปSญหา
อุปสรรคต�างๆ ในพ้ืนที่ตําบลนาวุ)ง และกลั่นกรองอย�างรอบคอบแล)วจึงได)กําหนดข้ึนเปDนวิสัยทัศน! ยุทธศาสตร! 
และนํามาแถลงเปDนนโยบายในวันน้ี เพ่ือใช)เปDนแนวทางในการบริหารราชการขององค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง 
สืบต�อแต�น้ีไปเปDนระยะเวลา ๔ ปb กระผมขอยืนยันว�าจะใช)หลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลประกอบด)วย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมค�าและใช)
หลักวิธีการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดีมาเปDนแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือให)เกิดประโยชน!สุขกับพ่ีน)อง
ประชาชนชาวตําบลนาวุ)งให)มากที่สุด และกระผมหวังว�าคงจะได)รับความร�วมมือร�วมใจ จากสภาองค!การบริหาร



ส�วนตําบลนาวุ)ง เพ่ือผลักดันให)โครงการต�างๆ ที่จะเกิดข้ึน ให)สัมฤทธิผลและบรรลุเปPาหมายตามนโยบายดังกล�าว
ต�อไป 

  สุดท)ายน้ี กระผม ต)องขอขอบคุณท�านประธานสภาองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง และท�าน
สมาชิกสภาองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)งทุกท�าน ที่ได)ให)เกียรติรับฟSงการแถลงนโยบายในวันน้ี กระผมหวังว�าจะ
ได)รับความร�วมมือ ได)รับความไว)วางใจและสนับสนุนนโยบายต�างๆ ทั้ง ๗ ด)านน้ีเพ่ือให)เกิดประโยชน!สูงสุดกับพ่ี
น)องประชาชนชาวตําบลนาวุ)ง สืบต�อไป 

 

 

                                                      ขอขอบคุณเปDนอย�างสูง 
                                                      นายประเทิง  ขาวสอาด 

                                              นายกองค!การบริหารส�วนตําบลนาวุ)ง 


