
 
  



 
  



ค ำแถลงนโยบำยของนำยทองมว้น   ศรเีจรญิ  นำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่วงั 
ตอ่ทีป่ระชมุสภำองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่วงั 

สมยัสำมญั  สมยัแรก ประจ ำป ี2565 
วนัที ่13 มกรำคม  2565 เวลำ 09.30 น. 

ณ หอ้งประชมุองคส์ภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทุง่วงั 

เรียน  ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีหนังสือด่วนท่ีสุด  รับรองกำรได้รับกำร
เลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง ตำมมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรประชุม    
เมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2564 ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวังท่ีเคำรพ กระผมนำย
ทองม้วน ศรีเจริญ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง ซึ่งได้รับควำมไว้วำงใจจำกพี่น้องประชำชนใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564 ขออนุญำตต่อ
ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวังท่ีเคำรพ  ขอแถลงแนวนโยบำยในกำรบริหำรงำนต่อ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวังแห่งนี้  โดยได้จัดท ำนโยบำยในกำรพัฒนำต ำบลทุ่งวังเป็นเอกสำร
แจกให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวังทุกคนที่มำประชุมด้วยแล้ว   

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี7)  พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดไว้ว่ำ ก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำท่ี
ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยไม่มีกำรลงมติ
ท้ังนี้ภำยใน  30 วัน  นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกทุก
ท่ำนทรำบดีอยู่แล้วว่ำ  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี 20  
ธันวำคม 2564 กระผมมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะได้ร่วมท ำงำนกับสมำชิกสภำทุกท่ำนเพื่อพัฒนำ
ต ำบลของเรำ  เพื่อให้กำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวังได้บรรลุถึงภำรกิจและพันธสัญญำ
ท่ีให้ไว้กับประชำชนและจะยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ภำยใต้คติกำรท ำงำนท่ีว่ำ กำรบริหำรกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล หลักคุณธรรม        
มีควำมโปร่งใส  ประชำชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ ท ำงำนอย่ำงมีวิสัยทัศน์ มีควำมเสียสละและ
รับผิดชอบ  โดยยึดเอำผลประโยชน์ของประชำชนเป็นเป้ำหมำยสูงสุด สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  เพิ่มบทบำทให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรเพื่อประสำน
พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนว
พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กระผมจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน เพ่ือใช้ใน
กำรบริหำรรำชกำร ภำยใต้กรอบกฎหมำยซึ่งเป็นแนวนโยบำยท่ีกระผมได้ให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้อง 
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ประชำชนชำวต ำบลทุ่งวัง  ท้องถิ่นจะพัฒนำได้อย่ำงถูกทิศทำงคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในกำร
เสนอปัญหำ สำเหตุของปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำ พร้อมกับกำรตรวจสอบติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรตำมท่ีพ่อแม่พี่น้องประชำชนชำวต ำบลทุ่งวังได้ให้ควำมไว้วำงใจเลือกกระผมให้
ด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง เพื่อน ำนโยบำยท่ีได้เสนอต่อประชำชนชำวต ำบล  
ทุ่งวังสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  นโยบำยกำรบริหำรงำนได้ก ำหนดขึ้นโดยยึดมั่นในหลักกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยกฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรที่ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งวัง อันได้แก่พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี7 ) พ.ศ. 2562  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ประกอบกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งกำรจำกทุก
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังต่อไปนี้  

นโยบำยเร่งด่วน  
เพื่อตอบสนองนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ได้แก่ กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกสำธำรณภัยโรคติดต่ออำทิเช่น Covid-19  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  

๑. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
๑.๑ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนสำยหลักถนนสำยรองเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรคมนำคมขนส่ง ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตถนนลำดยำงในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน ซ่อมแซมปรับปรุงขยำย
ถนนคอนกรีต - ลำดยำงให้ได้มำตรฐำนมีสภำพดีใช้สัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวกปลอดภัยทุกหมู่บ้ำน   

- สร้ำงและบ ำรุงถนนภำยในหมู่บ้ำนระหว่ำงหมู่บ้ำน ต ำบล ให้สะดวกในกำรสัญจรไปมำ 
- ปรับปรุงสร้ำงระบบระบำยน้ ำในหมู่บ้ำน และหำมำตรกำรป้องกันน้ ำท่วมขังใน

หมู่บ้ำน  
๑.๒ ด ำเนินกำรจัดสร้ำงระบบน้ ำประปำท่ีมีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

กิจกำรประปำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำประปำท่ีสะอำดและพอเพียงต่อกำรอุปโภคและบริโภค
ภำยในครัวเรือน รวมถึงได้รับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคอย่ำงมมีำตรฐำน  
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๑.3 จัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะซึ่งส่องแสงสว่ำงตำมถนนชุมชน  ขยำยเขตไฟฟ้ำให้
ครอบคลุมครบทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑.4 ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ จัดให้มีแหล่งน้ ำโดยกำรขุดสระอ่ำงเก็บ
น้ ำ บ่อน้ ำตื้น  เพ่ือใหป้ระชำชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ ำใช้เพื่อกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ  

๑.5 พัฒนำ ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีโดยรอบแหล่งน้ ำสำธำรณะให้เป็นสถำนท่ี
ท่องเท่ียวสถำนท่ีออกก ำลังกำยและสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจอย่ำงเหมำะสม  

๑.๖ จัดท ำผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนให้มีแนวทำงท่ีชัดเจน  
เป็นไปอย่ำงมีระบบ 

๒. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภำพชีวิต  
๒.๑ ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำในชุมชนและสินค้ำท่ีเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น  เพื่อให้มีกำร

สร้ำงงำนสร้ำงเงินสร้ำงรำยได้ในชุมชน  ให้มีกำร อยู่ดี กินดี มีสุข  
2.2 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในชุมชน ต ำบล น ำไปสู่กำรเป็นหมู่บ้ำน OTOP นวัตวิถี 

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในต ำบล  
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิต  น ำระบบเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติอย่ำงแท้จริง  
๒.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มอำชีพด้ำนต่ำง ๆ ภำยในต ำบล เพื่อสร้ำงควำม

เข้มแข็งในอำชีพและมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมรู้ ทักษะในกำร
ประกอบอำชีพท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน  

๒.5 จัดบริกำรด้ำนกำรตลำดร่วมกับเอกชนในพื้นท่ี  เพื่อให้พ่อค้ำแม่ค้ำและผู้บริโภคมี
สถำนท่ีจับจ่ำยสินค้ำท่ีถูกสุขอนำมัยอำหำรปลอดภัย  

๒.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีรำยได้  โดยพัฒนำคุณภำพสินค้ำและจัดระบบ
กำรผลิตกำรตลำดส่งเสริมอำชีพและพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรแรงงำน
ท้องถิ่น  

๒.7 สนับสนุนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน  กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของอสม. เพ่ือขับเคลื่อน
กำรท ำงำนด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล และหน่วยงำน
สำธำรณสุขอื่น   

๒.8 สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำดต่ำง ๆ ท่ีก่อให้เกิด ผลกระทบต่อควำม
เป็นอยู่กับชีวิตและสุขภำพพลำนำมัยของประชำชน  
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๒.9 มุ่งเน้นให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรป้องกันและเข้ำใจในกำรรักษำสุขภำพอนำมัย
อย่ำงท่ัวถึง  

๓. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม  
๓.๑ ส่งเสริมกำรศึกษำแก่เด็กเยำวชนประชำชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ให้

สอดคล้องกับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (AEC)  
๓.๒ พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีศักยภำพ  โดยจัดให้มีกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพ่ือให้เด็กมีพื้นฐำนท่ีดีในกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
๓.๓ ให้กำรสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรแก่เด็กผู้ด้อยโอกำสคนพิกำร  คนชรำและ

ผู้สูงอำยุอย่ำงท่ัวถึงสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติสุขในสังคม  
๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดปัญหำอำชญำกรรมและควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกองค์กร  
๓.๕ สนับสนุนกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จัดหำ

วัสดุอุปกรณ์และยำนพำหนะใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๓.๖ ส่งเสริมและให้กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย
ตลอดจนกำรบรรเทำสำธำรณภัยชุมชน  

๓.๗ จัดบริกำรอินเตอร์เน็ตในระดับต ำบล  เพื่อให้เด็กเยำวชนและประชำชนได้ศึกษำ
ค้นคว้ำข้อมูลเกิดกำรเรียนรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่ำวสำร  

๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนำกำรกำรกีฬำทุกประเภท เพื่อพัฒนำด้ำนสุขภำพ 
จัดให้มีสถำนท่ีออกก ำลังกำยลำนกีฬำกลำงท้องถิ่นและอุปกรณ์กำรกีฬำท่ีจ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง  

๓.๙ สนับสนุนอุปกรณ์กำรกีฬำทุกหมู่บ้ำนและกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ทุกระดับ  

๔. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถิ่นโดยกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ  

ร่วมแก้ปัญหำและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๔.๒ สร้ำงระบบกำรบริหำรโดยเน้นหลักประสิทธิภำพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 

สำมำรถตรวจสอบได้และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง  
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโครงกำรในกำรพัฒนำต ำบล เพื่อให้

เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประชำชน  
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๔.๔ จัดกำรพัฒนำบุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนให้มีควำมรู้ทักษะในกำรปฏิบัติงำน  
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนและรองรับกำรถ่ำยโอนภำรกิจ เพ่ือสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ก ำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น แผนด ำเนินกำรเพื่อ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๔.๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  เพื่อให้
ประชำชนท่ีมำรับบริกำรได้รับควำมสะดวกและมีควำมพึงพอใจสูงสุด  

๔.๖ ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม บทบำทหน้ำท่ีของประชำชน
ท่ีมีต่อกำรบริหำรท้องถิ่นและอ ำนำจในกำรตรวจสอบตำมรัฐธรรมนูญ  

๔.๗ จัดโครงกำรอบต. เคลื่อนท่ีเพื่อบริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่ประชำชนและรับฟังปัญหำ
ควำมต้องกำรจำกประชำชนอย่ำงท่ัวถึง  

๕. นโยบำยด้ำนศำสนำวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงำนรัฐพิธี  ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ        

ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
๕.๒ ทะนุบ ำรุงด้ำนศำสนำวัดวำอำรำมในต ำบล  ให้เป็นศำสนสถำนท่ีเป็นศูนย์รวม

จิตใจของคนในชุมชน  
๕.3 สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมแก่เยำวชน และประชำชนเพื่อให้

เกิดสังคมแห่งควำมสงบสุข  

๖. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
๖.๑ รณรงค์ปลูกจิตส ำนึกของเด็กเยำวชนและประชำชนในกำรป้องกัน  และแก้ไข

ปัญหำสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันบ ำบัดฟื้นฟูรักษำและหวงแหนซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับป่ำชุมชน เพื่อสนับสนุน

โครงกำรอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เพื่อให้เด็กและ
เยำวชน รวมถึงประชำชนท่ัวไป สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถำนท่ีศึกษำเส้นทำงธรรมชำติท้องถิ่น
ต่อไป 

๖.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแยกก ำจัดขยะและดูแลรักษำควำม
สะอำด จัดหำสถำนท่ีท้ิงขยะและด ำเนินกำรสร้ำงระบบกำรเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำมลพิษท้ังทำงน้ ำและทำงอำกำศ ให้
ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่ด ี
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๗. ด้ำนเศรษฐกิจกำรคลัง  
๗.๑ บริหำรงบประมำณเพ่ือเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย  
๗.๒ พัฒนำกำรจัดเก็บภำษีต่ำงๆเพื่อเพิ่มพูนรำยได้ซึ่งจะท ำให้  งบประมำณเพิ่มขึ้น

สำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  
๗.๓ จัดหำแหล่งเงินทุนหรืองบประมำณทุกหน่วยงำนอื่น ๆ เช่นกรม  ส่งเสริมกำร

ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  

๘. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
๘.๑ กำรจัดกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรท้ังอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  กรอบ

อัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำงโดยยึดหลักวำงคนให้เหมำะกับงำน หรือ (Put the right man on the right 
job) 

๘.๒ กำรสื่อสำรและวิสัยทัศน์ให้กับบุคลำกรท้ังหมดในองค์กรทรำบ เพื่อให้น ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

๘.๓ จัดระบบกำรจัดกำรขององค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร กำรประเมินผลงำนของบุคลำกร
และระบบกำรให้รำงวัลตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนท่ีปรำกฏ  

๘.๔ กำรกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก ำลังใจแก่พนักงำน ให้รำงวัลแก่บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำน
ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์  สนับสนุนช่วยเหลือพนักงำนในกำรพัฒนำเพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถและศักยภำพ
อย่ำงเต็มที ่ 

๘.๕ กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจให้แก่  บุคลำกรใน    
ทุกระดับ  ส่งเสริมให้พนักงำนได้เรียนรู้และพัฒนำทักษะท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจของตนเอง  
เพรำะบุคลำกรเป็นบุคคลท่ีติดต่อโดยตรงกับประชำชนผู้ซึ่งได้รับบริกำรสำธำรณะ  

ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติท่ีเคำรพ
ทุกท่ำน  นโยบำยท่ีกระผมได้แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวังไปแล้วนั้น   ได้ตั้งอยู่บน
พื้นฐำนเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนชำวต ำบลทุ่งวัง โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี
และค ำนึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง  กำร
จัดท ำงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดทุกประกำร ล ำพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหำรเพียงฝ่ำยเดียวคงไม่
สำมำรถบันดำลให้นโยบำยท่ีกระผมได้แถลงไว้ต่อสภำอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบควำมส ำเร็จลุล่วงได้
อย่ำงแน่นอน  หำกไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยนิติบัญญัติ  คือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
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ทุ่งวังทุกท่ำน  ท่ีมำประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ท่ีนี้  ซึ่งท่ำนท้ังหลำยได้รับฉันทำนุมัติจำกพี่น้องประชำชน
แต่ละหมู่บ้ำนท่ีเลือกตั้งให้เข้ำมำเป็นตัวแทนเพื่อออกข้อบัญญัติและผลักดันงบประมำณเพื่อใช้ในกำร
พัฒนำท้องถิ่นของเรำ  กระผมเชื่อเหลือเกินว่ำ กำรท่ีพี่น้องประชำชนเลือกท่ำนท้ังหลำยและเลือก
กระผมเข้ำมำท ำหน้ำท่ีในฐำนะตัวแทนในครั้งนี้  จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่ำงดีว่ำเรำมีนโยบำยและ
เป้ำหมำยในกำรท ำงำนท่ีตรงกัน 

สุดท้ำยนี้  กระผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
กระผมจะได้รับกำรสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจำกทุกท่ำนเป็นอย่ำงดี ในกำรท่ีจะแปลงนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด นั่นคือ บ้ำนเมืองน่ำอยู่ เชิดชูคุณธรรมและประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชำชนชำวต ำบลทุ่งวัง ทุกคนขอขอบคุณครับ 

 

 

(นำยทองม้วน ศรีเจริญ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งวัง 


