
 

 

ค าแถลงนโยบายของนายสมจิตร พวงชีวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งด่าน 
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันท่ี 13 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

 
 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน    
 
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องดา่น เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้า  นายสมจิตร  พวงชีวงษ์  ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน และคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่านและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. ๒๕62 ข้าพเจ้า นายสมจิตร  พวงชีวงษ์             
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านแห่งนี้  
โดยจะด าเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ให้บรรลุถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. นโยบายเร่งด่วน 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.๑ ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
  2.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ 
  2.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และจัดงานวันส าคัญต่างๆ   
  2.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  โดยการจัดให้มหีนงัสือพิมพ์  
วารสารและเอกสารต่างๆ  ประจ าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
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 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓.๑ ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ า    
วางท่อระบายน้ า  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
  ๓.๒ ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืชเพ่ือให้      
ระบายน้ าดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  ๓.๓ ด าเนินการปรบัปรงุและตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๓.๔ ด าเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน เพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ  และช่วยในการระบายน้ ามิให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
  ๓.๕ ด าเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร   
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  ๓.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจ าหน่ายน้ าประปาให้ เพียงพอและทั่วถึง         
ทุกครัวเรือน 
  ๓.๗ ด าเนินการจัดท าผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้   สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   
  4.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน       
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 
    4.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  4.๔ ส่งเสริมและสนับสนนุให้ตลาดเอกชนยกระดบัมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่
ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะท าให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น 
   
 5. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  5.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
  5.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
  5.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  
การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ   
  5.๔ จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.๕ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  5.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด    
  5.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ 
  5.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   
 
 ๖.    นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิใน          
การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน                      
โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 7. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  7.๑ ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งก าจัดโดย
ถูกหลักสุขาภิบาล    ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
  7.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลช่องด่านสู่วิถีเมืองสะอาด ต าบลร่มรื่นให้น่าอยู่   
  7.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  
การดูแลรักษาแม่น้ า  คูคลอง  ทางระบายน้ า  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ าเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจน
สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
  7.๔  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 8. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  8.๑ ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  
โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องด่าน  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการท างาน
แบบบูรณาการและสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  8.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง   ถูกต้องและเป็นธรรม    
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     
  8.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร
สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
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  8.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน ส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ 
  8.๕ พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
   8.๖ จัดการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน            
ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  8.7 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน สามารถ
ด าเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง 
โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการ
ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่าง
และผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนา
องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเ รียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 
 
  จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 
 
  ข้าพเจ้า  นายสมจิตร  พวงชีวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ขอให้ค ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  
ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้   
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่านเป็นส าคัญ 
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