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ค าแถลงนโยบายของ น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2565 
วันท่ี   19  มกราคม พ.ศ.2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลพะเนา 
****************************** 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  
         และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ที่เคารพทุกท่าน   
 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพะเนา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ข้าพเจ้า  น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์  
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพะเนาและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพะเนา เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม พ.ศ.2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา้รับหนา้ที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่
มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และ การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”  

ดิฉัน น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  จึงได้ก าหนด
นโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ป ีนับตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตรจ์ังหวดั ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการ
ไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
พ้ืนที่ต าบลพะเนา ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย  ท าให้
พ้ืนที่ต าบลพะเนา เริ่มมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาท ามาหากินเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและ
พัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  ดิฉัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคูไ่ปกบัการแก้ไข 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาเป็นชุมชนน่าอยู่ มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในต าบล 
4. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

                   5. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 
1. นโยบายเร่งด่วน 
 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคตดิตอ่ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่าย      

การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า ปรับปรุงสะพาน
ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก
และเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน 

3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในต าบล 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม ส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย  ขยายโอกาสเข้าถงึ 
แหล่งทุนในระบบ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักและจัดหาช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

 

4. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม    

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
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สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูล
เฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
และหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้
ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่ 

 

5. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 เ พ่ือ พัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลพะเนา ให้ เป็นแหล่งที่ อยู่ อาศัยที่ มี

สภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่
ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสีย โดยส่งเสริมความรว่มมือของชุมชนในการดแูลรักษาคคูลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด 
สดใส พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างใน
ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกวิธี 

 

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ไดต้ระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิใน          
การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล.... โดยบูรณา
การแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง(SEDZ)     ด้วยโมเดลเศรษฐกจิใหม่ น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการ
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา สามารถด าเนินงานตาม

นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส 
และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุก
ด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานและบริการประชาชน การ
เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลแผนที่ภาษีเพือ่พัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร



- 5 - 
 

และพนักงาน ทุกระดับรวมทัง้การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจ า 

 

จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บน
พ้ืนฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งใน
ทุกๆ ด้าน 

 

ดิฉัน  น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ขอให้ค ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  
ดิฉันจะมุ่งมั่นบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ต่อไป. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ. 

  
         

 


