
คําแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
โดย นายนิรันดร์ เนาวนิต นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง (ครั้งแรก) ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564

.......................................
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กระผม นายนิรันดร์ เนาวนิต นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

นาแสง ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง ภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะ “พัฒนาตําบลนาแสงให้มีความเจริญทุก

มิติ ประชาชนอยู่ดีกินดี” โดยการขับเคลื่อนงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เน้นการบริหารงานเชิงบูรณาการ ตามกรอบอํานาจ

และหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตําบลนาแสง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537

และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประสบการณ์และความรู้

ความสามารถท่ีมีมาพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตําบลนาแสง เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ ให้ครอบคลุมทุกด้าน

เพื่อให้ประชาชนตําบลนาแสง อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการประสานผู้นําหมู่บ้าน ทุกกลุ่มทุกระดับ

ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นํามาซึ่งการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันอย่างย่ังยืน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่และคณะผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ด้าน รายละเอียด ยุทธศาสตร์ อปท ยุทธศาสตร์จังหวัด

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และ
สาธารณูปโภค

1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านให้เพียงพอ ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี โดย
การเพิ่มระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ในจุดท่ีระบบไฟฟ้าแรงต่ําไม่ครอบคลุม รวมถึง
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
2. ปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปา และไหลสะดวก
3. สร้างถนนต้นแบบในตําบล ตามแนวทางถนนหนทางสวย สะอาดและ
ปลอดภัยต้นแบบ
4. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ด้าน รายละเอียด ยุทธศาสตร์ อปท ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการ
สาธารณสุข

1) จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีรถเก็บขนขยะ ระบบจัดเก็บ
ท่ี
2) สร้างตําบลปลอดไข้เลือดออก และควบคุมการระบาดของโรคระบาดอ่ืน
ให้ได้มากท่ีสุด

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้ าน สั งคม
และคุณภาพชี วิ ต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเกษตรและคุณภาพ
ชีวิต

ด้านการพัฒนา
สังคม และคุณภาพ
ชีวิต

1. ผลักดันเบ้ียยังชีพให้พอเพียงและรวดเร็ว แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ มีแคร์กิฟเวอร์ดูแล ไม่ทอดท้ิงกัน
3. สนับสนุนให้มีการออกกําลังกายให้สุขภาพดีท่ัวหน้า
4. ส่งเสริมให้มีรายได้หลักท่ีมั่นคงและสร้างรายได้เสริมแก่ประชาชนช่วงวัย
ทํางาน
5. สร้างต้นแบบของการพัฒนา ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ รวมถึงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือเป็นตําบลต้นแบบใน
การศึกษาดูงานครอบคลุมทุกด้าน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้ าน สั งคม
และคุณภาพชี วิ ต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเกษตรและคุณภาพ
ชีวิต

ด้านการศึกษา
กีฬา และ
นันทนาการ

1. ยกระดับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ให้มีความพร้อมและเอื้อ
ต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงเรียน
3. จัดทําค่ายอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้นักเรียนและเยาวชน เป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด
4. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการกีฬา และนันทนาการ
ตามอัธยาศัย

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้ าน สั งคม
และคุณภาพชี วิ ต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเกษตรและคุณภาพ
ชีวิต



ด้าน รายละเอียด ยุทธศาสตร์ อปท ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี

1. สานต่องานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มูลมังอีสาน เพ่ือดํารงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของ
คนพ้ืนถิ่น
2. พัฒนาต่อยอด งานประเพณีแห่รูปเหมือนที่นาแสง บุญบ้ังไฟที่ดงเกษม
ลอยกระทงท่ีนาคําแคน จัดให้ย่ิงใหญ่ กระตุ้นให้มีรายได้ หมุนเวียนภายใน
หมู่บ้าน
3. ส่งเสริมการจัดงานบุญ งานบวช งานศพทุกครอบครัว ทุกหมู่บ้านเหมือน
เป็นงานของ อบต.

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านการค้า
ก า ร ล ง ทุ น ก า ร
ท่องเที่ยว และกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการค้า การลงทุน
การท่องเท่ียว และกีฬา

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. สานต่องานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
2. และยกระดับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถ่ินให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มาตรฐานรับรอง

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ด้านการเกษตร 1. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแหล่งทุนงบประมาณ ให้
เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
2. แสวงหาตลาดจําหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างรายได้จากการเกษตรทุกฤดู
3. พัฒนาเกษตรต้นแบบ เพื่อการเป็นศูนย์เรียนรู้ มีรายได้ เป็นแหล่งดูงาน
จากทั่วสารทิศ
4. ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคกระบือ จัดทําตลาดนัดโคกระบือ ปลูกหญ้า
อาหารสัตว์สองข้างทาง แหล่งอาหารของชุมชน โดยการพัฒนาให้สวยงามกิน
ได้เช่น ปลูกต้นขี้เหล็กสลับกันไป

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากร -
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม



ด้าน รายละเอียด ยุทธศาสตร์ อปท ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาต้นทุนทางธรรมชาติ คือ ภูทอกเป็นแหล่งท่องเท่ียว และยกระดับการ

พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทุกด้าน เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ท่ีเกิด
จากการศึกษาดูงานและท่องเที่ยวภูทอก รวมถึงแหล่งเรียนรู้อื่น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านการค้า
ก า ร ล ง ทุ น ก า ร
ท่องเที่ยว และกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการค้า การลงทุน
การท่องเท่ียว และกีฬา

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ประสานการพัฒนากับ กํานันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษาความปลอดภัยของ
หมู่ บ้าน ( ชรบ.) จิตอาสาในชุมชน กลุ่มสตรีของตําบลนาแสง และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ให้เข้าไปมีบทบาท และพัฒนาร่วมกันในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี


