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เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ยม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ วนตำบลและนายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลแม่ ย ม เมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2564
กระผม นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม และใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความ
ผาสุกของประชาชนชาวตำบลแม่ยม ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรติ
โดยมีหลักการว่าในการบริหารงานนั้น จะยึดมั่นหลักการในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเที่ยงตรง ความ
โปร่งใส และจะแก้ ไขปั ญ หา เพื่ อตอบสนองความต้อ งการของประชาชนอย่างทั่ วถึ ง รวดเร็ว
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนและสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
และการประสานความร่วมมือทุกด้าน
กระผมตระหนักดีว่า ตำบลแม่ยมต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งภู มิปัญญา
และการเรียนรู้ ประชาชนมี คุณ ภาพ มี การสมานฉัน ท์แ ละเอื้อ อาทรต่อ กัน ดำรงไว้ซึ่งคุณ ค่ า
ทางวัฒ นธรรม จารีตประเพณี อัน ดี งามของชาวตำบลแม่ย ม ส่ งเสริม พั ฒ นาและรัก ษาไว้ซึ่ ง
สถาบันครอบครัว พัฒนาเครือข่ายพลังมวลชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรมและมีระบบการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
กระผมและผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒ นาตำบลโดยมีวิสัยทัศน์หรือ
แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของ
นโยบายที่ วางไว้ คื อ “สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีค วามสุ ข ด้ วยความเสมอภาค เป็ น ธรรม และ
มีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล” โดย การน้อม
นำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพี ยง มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ได้กำหนดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนชาวตำบลแม่ยม โดยได้กำหนด
นโยบายไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้ำ จะ
ดำเนินการ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งบนฐานการเกื้อหนุน
การผลิตและความสะดวกรวดเร็วของประชาชน
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

-21.4 จัดให้มีไฟฟ้าตามทางสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการ ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
2.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.3 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ตลาดกลางหรื อ ศู น ย์ จ ำหน่ า ยสิ น ค้ า ชุ ม ชน สิ น ค้ า
การเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.4 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรและการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ
2.5 ส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 ส่ งเสริม การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรอิ น ทรีย์ รวมทั้ งกระบวนการ
เรีย นรู้แ ก่ เกษตรกร เสริม สร้างความรู้ ความเข้ าใจด้ า นวิช าการและเทคโนโลยี ท างการผลิ ต
รวมทั้งพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
3. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะดำเนินการ ดังนี้
3.1 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทึกรูปแบบตลอดจน
การบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยประชาชนมีส่วนร่วม
3.3 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติอันมีปรัชญาพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาตามภารกิจการถ่ายโอน
3.4 ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป ระเพณี ภู มิ ปั ญ ญา และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3.5 ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งเป็นหน่วยพื้นฐานใน
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม
3.6 พั ฒ นาแหล่ ง วั ฒ นธรรมในตำบลให้ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง รายได้ ข อง
ประชาชน
3.7 ให้มีการสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้สูงอายุในตำบลแม่ยม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
3.8 สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย สร้ า งระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. นโยบายด้านการสาธารณสุข จะดำเนินการ ดังนี้
4.1 สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ า นสาธารณสุ ข มู ล ฐาน สร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี แ ก่
ประชาชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
4.2 สนับสนุนและส่งเสริมงานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจถ่ายโอน

-34.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
4.5 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สำหรับพักผ่อน และสถานที่สำหรับ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการ ดังนี้
5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง
รู้คุณค่า
5.2 ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะจาก
ครัวเรือน
5.3 ส่งเสริมให้มีการควบคุมกำจัดมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีส่วนรวม
ในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร จะดำเนินการ ดังนี้
6.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยการประสานนโยบายและ
งบประมาณของรัฐบาลในการพัฒนาตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.2 สนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยการกระจายงบประมาณในการพัฒ นา
หมู่บ้านให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
6.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการบริหารงาน เพื่อให้มี
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
6.5 ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร ฯ มี ค วามโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
6.6 พัฒนากระบวนทัศน์ของข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน
ตามนโยบายที่ กระผมได้แถลงมาทั้ง 6 ด้าน นั้นกระผมจะยึดถือเป็นหลักในการ
ดำเนินการบริหาร พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบล
แม่ยม โดยส่วนรวม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ได้รับทราบในวันนี้ ต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

