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คำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
พันตำรวจโท สำรำญ ดำคำ
แถลงต่อ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕
เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือที่ ลต ๐๐๑๓/๙๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
ลพบุรีนั้น กระผม พันตำรวจโท สำรำญ ดำคำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย นำงสุ ร ำงคนำ จั น ทร์ เ นี ย ม รองนำยก นำยพงศกร วั ด ศรี รองนำยก และ
นำยนะลุด พิทักษำลี เลขำนุกำรนำยก ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
งิ้วราย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
งิ้วราย ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การ บริหารส่วน
ตาบลให้กระทาโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้ท่านปลัด อบต. เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว
อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ ได้น้อมน าหลัก การตามแนวพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบลให้มากที่สุด และเพิ่มในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์
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จริงที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่น เพื่อต้องการให้ช ุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติส ุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและ
เป็น ธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภ ายใต้ระบบบริห ารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล บัดนี้ กระผมได้ดาเนินการจัดทานโยบายสาหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่
จะนาเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาให้ได้รับทราบและ
ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายในโอกาสต่อไป ตามลาดับ
ดังนี้
๑. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตาบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการบริการ ดังนี้
๑.๑ พัฒนำระบบกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออานวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่าง
ตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งน้ำตำมธรรมชำติ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ
๒. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ ง ผลให้ แ รงงานในเมื อ งหลวงต้ อ งกลั บ มายั ง ท้ อ งถิ ่ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นจึงถือเป็นการสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมสินค้ำทำงกำรเกษตรหลักของชุมชน ส่งเสริมสินค้าการเกษตรประจ าต าบล ควบคู่กับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมผลิตภัณต์จากกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีการสร้างงาน
สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชน
๒.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กลุ ่ ม อำชี พ ต่ ำ งๆ ในต ำบล ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ที ่เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย
โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ
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๒.๓ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
๒.๔ สร้ ำ งรำยได้ แ ละลดรำยจ่ ำ ยในครั ว เรื อ น จั ด บริ ก ารด้ า นการตลาดร่ ว มกั บ เอกชนในพื ้ น ที่
เพื่อสนับสนุนให้พ่อค้า แม่ค้าภายในตาบลมีสถานที่ในการนาสินค้าประจาท้องถิ่นมาขาย และผู้บริโภคยังได้จับจ่าย
สินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย
๓. นโยบำยด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กาหนดให้เกิด การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
ด้านสุขภาพ ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชน และกำรบริกำรสำธำรณสุข
ขั้น พื้น ฐำน สนับ สนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อนการท างาน
ด้านสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ในขณะที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ผู้สูงอายุในชนบทห่างไกลเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด การดูแล
ผู้สูงอายุต้องมีความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานในชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อลดปัญหาการเดินทางไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล ดังนั้น ผู้ป่วยสูงอายุต้องการการดูแลที่หลากหลายมากกว่าวัยอื่นทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม และที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
๓.๒ สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดต่ำง ๆ ในการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทั้งโลกยังคงต้องรับมือกับการแพร่
ระบาดโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ ่ ง เน้ น การเชื ่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
เพื่อป้องกันสุขภาพพลานามัยของประชาชน
๓.๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรบริหำรงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข เพื่อสุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภำพจิตที่ดี มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึง
๔. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
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๔.๑ ส่งเสริมกำรศึกษำแก่เด็ก เยำวชน มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ให้พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับการศึกษา สุดท้ายคือการสนับสนุน กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ
๔.๒ พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีศักยภำพ สนับสนุนจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดี และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๔.๓ ให้กำรสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรแก่เด็กผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร คนชรำ และผู้สูงอำยุ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รั บการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ทั้งนี้ จากนโยบายข้างต้น สิ่งที่ควรเร่งดูแลมากที่สุด ณ เวลานี้ คือ ผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมไทยกาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย ผู้สูงอายุจะมีทั้งสัดส่วนและจานวนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมการออม การช่วยเพิ่มรายได้ และ
การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งทางแก้ให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน
๔.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้หมดไปจำกพื้นที่ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
๔.๕ สนับสนุนกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) สนันสนุนจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนำกำร อาทิเช่น จัดหาอุปกรณ์ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนา
ด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย และลานกีฬากลางท้องถิ่น
๕. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
การพัฒนาการเมืองการบริหารชุมชนต้องกระท าไปเพื่อ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ในการกาหนด
นโยบาย การบริ ห าร การเงิ น การคลั ง และการบริ ห ารงานบุ ค คล ดั ง นั ้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสานึ ก
ของพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ
ดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา
ติดตามประเมิน ผลการด าเนินงาน และริเริ่ม โครงการในการพัฒนาต าบลเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ซึ่งเป็น สิ่ง ส าคัญ ในก าหนดวิส ั ยทั ศน์ ยุ ทธศาสตร์ ก ารจัด ท าแผนเพื ่ อให้เ กิด การพั ฒ นาท้ องถิ ่ น มี
ประสิทธิภาพ
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๕.๒ พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำยให้เป็น องค์กรธรรมำภิบำล โดยสร้างธรรมภิบาลที่ดีให้
เกิดขึ้นในระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรประสำนงำนเพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน จัดการพัฒนา
บุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่าย
โอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
๕.๕ จัดรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน โดยส่งเสริมโครงการ อบต. เคลื่อนที่เข้าถึงตามหมู่บ้าน เพื่อบริการ
ด้านต่างๆ และรับฟังปัญหา ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง
๖. นโยบำยด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงำนรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป
๖.๒ ทะนุบำรุงด้ำนศำสนำ สนับสนุนวัดวาอารามในตาบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคน
ในชุมชน
๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรร่วมจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแห่งสายน้าสืบสานประเพณี
เช่น แข่งเรือจัดกิจกรรมประเพณีวันสาคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ
๗. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพื่อเอื้ออ านวยต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีทีผักผ่อนหย่อนใจ
และออกกาลังกายอย่างเหมาะสม
๗.๒ รณรงค์ ป ลู ก จิ ต ส ำนึ ก ของประชำชนในต ำบลในแก้ ไ ขปั ญ หำ ส่ ง เสริ ม การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้ด้านการแยกกาจัดขยะรีไซเคิล และขยะมูลฝอยออกจากกัน ลดการเผาขยะภายใน
ครัวเรือน

6
ส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นโครงการบ้านสะอาดน่าอยู่ รณรงค์กาจัดภาชนะที่มีน้าขังอันเป็น
สาเหตุแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้หากฝนตกหรือน้าท่วมขัง รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อสม. และ
เจ้าหน้าที่ของ อบต. ให้เกิดความตระหนักในการเก็บกวาดล้างวัสดุ และกองขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และสนับสนุนการพ่นยากาจัดยุงลายทุกปี
๗.๓ จัดหำสถำนที่ทิ้งขยะ ดาเนินการสร้างระบบการเก็บ และกาจัดขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายที่
เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตาบลงิ้วรายในด้านหลัก ๆ ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่งกระผม
พร้อมทั้งคณะผู้บ ริห ารองค์การบริห ารส่ว นต าบลงิ้ว ราย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า
การบริหารพัฒนาตาบลของเรานั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดาเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิ ริยะอุตสาหะตลอดเวลา
๔ ปี ที่กระผมดารงตาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กระผมต้องขอความกรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาช่วยกัน
วิเคราะห์และหาทางแก้ไข หรือ หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทาเพื่อตาบลงิ้วราย
กระผมจะนาข้อชี้แนะและประเด็นปัญหาพร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาดาเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกาลัง
ความสามารถ โดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในตาบลเป็นหลักสาคัญ ขอขอบคุณครับ

พันตารวจโท
( สาราญ ดาคา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

