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แถลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย 

ในการประชุมสภาสมยัสามญั   ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันที่  7   มกราคม   ๒๕๖๕ 

............................................................................................................................. 
เรียน   ทา่นประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
         ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                ตามประกาศคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  เมื่อวันที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ได้
ประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลอืกตั้งประกาศ
กำหนดให้มีการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นั้น 
ท่านประธานที่เคารพ 
          กระผม  นายเทวฤทธิ์   กองจา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย    
ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรดีอนไชย   
ในการเลือกต้ัง เมือ่วันอาทิตย์ที่   ๒๘   พฤศจิกายน  ๒๕๖๔    
           ขออนุญาต ต่อท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ทีเ่คารพ 
ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยแห่งนี้     
โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลศรีดอนไชย  เป็นเอกสารแจกจ่ายให้สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตำบลทุกคน  ที่มาประชุมด้วยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
              มาตรา  ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลง
มติ   ทั้งนี้ภายในสามสบิวันนับแต่ประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
               เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  ดำเนินไปด้วยความ
สุจริต  เที่ยงธรรม  โปรง่ใส  สามารถตรวจสอบได้   และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ภายใต้กระบวนการทำงาน อย่างมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน   โดยยดึ
หลักประชาชน คือหัวใจในการพัฒนาของการพัฒนาตำบล   เพือ่ให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป 
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๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  สายหลัก สายรอง 
        ที่ชำรุดเสยีหาย ให้มีสภาพใช้การดี  และขยายช่องทางจราจร  สร้างถนน 
         คสล.ในหมู่บ้านที่เหลือ ให้ปลอดฝุ่น  เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ 
         คมนาคมขนส่ง   และสัญจรไปมา 
๑.๒ ดำเนินการปรับปรงุ และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งนำ้เพือ่การ 
        เกษตร ขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน  สร้างฝายกั้นน้ำ  ทำระบบแก้มลิง  เพื่อกัก 
        เก็บน้ำ  สร้างสะพานคอนเวิร์ดจุดทีส่ำคญั  ขุดร่องระบายนำ้แบบคลองไส ้
       ไก่  ผันน้ำสูพ่ื้นทีก่ารเกษตร   จัดหารถขุดตักดิน  และจัดหาเครือ่งสูบน้ำ 
๑.๓ ดำเนินการจัดซ่อม และสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  ขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน 
        ที่ขาดแคลนน้ำ วางระบบท่อประปาใหม่  ทำประปาภูเขา  สายหว้ยตาด 
        ก้อตเต่า   เพื่อให้มีน้ำเพือ่อุปโภคบริโภค และเพือ่การเกษตรอย่างเพยีงพอ 
๑.๔ ดำเนินการสร้างรางระบายนำ้แบบตัวยู  มฝีาปิด  ถนนสายหลักในแต่ละ 
        หมู่บ้านเพื่อระบายน้ำให้ไหลที่ลุ่มสะดวก  ในช่วงฤดูฝนมีน้ำหลาก 
๑.๔ ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เพือ่ดำเนินการขยายไฟฟา้เพื่อการเกษตร     
ถนนการเกษตรสายหลกั ทุ่งลอ –แม่นำ้อิง  ถนนสายบ้านป่าตึงงาม 
          – เขตติดต่อบ้านจำไคร้   ถนนสายบ้านใหม่แม่ลอย –เขตบ้านจำไคร ้
             เขตตำบลแมล่อย 
๑.๕ ส่งเสริม และดำเนนิการติดตั้งไฟกิ่งโซลา่เซลล์   

                  จุดที่ ๑  จากถนนสายบ้านทุ่งต้อม  หมู่ ๕ – บ้านป่ารวก  หมู่ ๑  และถนน 
                    แยกไปบ้านป่าตึงงาม หมู่  ๖  บ้านทุ่งสง่า  หมู่  ๙ 

         จุดที่  ๒  จากปากทางบ้านหนองเลียบ หมู่ ๔  - ถึงบ้านใหม่แมล่อย หมู่ 7 
         ตลอดถึงเพิม่ไฟก่ิงส่องสวา่ง   ตามถนนตรอกซอกซอยในหมู่บ้าน 
         เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 
๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานกับองค์กรชุมชน  เพื่อของบประมาณ 
        ซ่อมสร้างบ้านพอเพยีง  ให้กับผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ในตำบล 
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๒. นโยบายเศรษฐกิจและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีโครงการกลุม่อาชีพต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได ้
       ลดรายจา่ย  เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุม่ยางพารา กลุ่มเลี้ยงสัตว์นำ้  เช่น  
      ปลา  กบ ฯลฯ  กลุ่มเลีย้งสัตว์บก  เช่น ววั  ควาย ไก่ ฯลฯ  กลุ่มทอผา้ 
      กลุ่มเย็บปักถักร้อย  กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ผักอินทรยี์  กลุ่มปุ๋ยหมกั และ 
      ปุย๋ชีวภาพ  รวมถงึกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม ในตำบลศรีดอนไชย   
      อย่างครบวงจร 
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชน ทั้งด้านการเกษตร  
       การอุตสาหกรรมครัวเรอืน   ส่งเสรมิการผลิตและการพัฒนา คณุภาพสินคา้ ๔ 
      พื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน สรา้งมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น กลุม่จักสานหวาย     
     กลุ่มเย็บผา้ กลุ่มเลีย้งสัตว์บก  สัตว์น้ำ   กลุ่มปลูกข้าวและพืชผักอนิทรีย์  มีการแปร 
     รูปผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้า  พรอ้มหาตลาดรองรับ 
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ ๑  ตำบล  ๑  เกษตรทฤษฎีใหม่  การทำไร่นา 
         สวนผสมโครงการ โคกหนอง นา  ขุดสระภัยแล้งแก่เกษตรกรให้ทั่วถึง 
๒.๕ สนับสนุนให้มีการสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการ แก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ 
          ผู้ป่วยติดเตียง  และผู้สูงอายุ อยา่งทั่วถึง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
          ได้อย่างมีความสุข 
๒.๖  ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   ทั้งภาครัฐและเอกชน 
         ในการจำหน่ายผลผลิต สินค้าทางการเกษตร  ให้ได้ราคาที่เป็นธรรมตาม 
          ปริมาณ และคณุภาพสินคา้ 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.๑ ดำเนินการปรับปรงุพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม ให้มีที่จัดเก็บขยะมูลฝอย   
         เศษวัสดุเหลือใช้   ในบ้าน นอกบ้าน  และชุมชนอย่างเป็นระบบ 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนดา้นงบประมาณ  ให้กับกิจกรรมของผูสู้งอายุในตำบล 
         รวมทั้งกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ตำบลศรีดอนไชย 
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๓.๓ ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ  เช่น  ภัยหนาว  อทุกภัย  วาตภัย 
         อัคคภีัย   และภยัจากโรคระบาด  ไวรสัโคโรน่า  2019   (โควดิ 19) 
๓.๔ สนับสนุนส่งเสรมิดา้นการกีฬา การออกกำลังกาย  เพื่อให้ประชาชน   
         มีสุขภาพพลานามัยทีแ่ข็งแรง ทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวยั  จัดหาสถานที่ออก 
         กำลังกาย  พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เพือ่ใช้ออกกำลังกาย 
๓.๕ ดำเนินการสร้างขวญักำลังใจ ให้กลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ  เช่น  อสม.  อป.พร.  
        ชรบ. ตำรวจบ้าน  ทหารกองหนุน  โดยจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ  ให้กลุ่ม 
        จิตอาสา  ในตำบล 
๓.๖  ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันไฟป่า และลดปัญหามลพิษ  หมอกควัน  
         โดยรณรงค์ให้เกษตรกรในตำบล  หยุดเผา   และให้ไถกลบตอซัง  เพื่อลด 
          ภาวะโลกรอ้น 
๓.๗  ร่วมกับผู้นำท้องที ่  สอดสอ่งดูแล รณรงคต์่อต้านสิ่งเสพติด และลดปัญหา 
         อาชญากรรมที่เกิด  ในตำบล 
๓.๘  ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว   โดยรณรงค์ให้ประชาชน 
         ในตำบล  เพิ่มพืน้ที่การปลูกป่า 
๓.๙  จัดหาสถานทีท่ิ้งขยะ ร่วมกับผู้นำทอ้งที่  รพ.สต. ศรีดอนไชยและดำเนินการสรา้ง 
       ระบบการเก็บ การแยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอย  อย่างเป็นระบบ และมี 
       ประสิทธภิาพ 

         ๓.๑๐  ดำเนินการ  ติดต้ังกล้องวงจรปิด ตามทางแยกและจุดทีส่ำคญั  เพือ่ป้องกัน 
                 อันตราย  ในการใช้รถใช้ถนน  และป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากโจร ขโมย   
                 และอาชญากรรม ในตำบล  

๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศ 
      ทุกวัยอย่างทั่วถึง   ทั้งใน  และนอกระบบโรงเรียน   ให้สอดคล้องกับการ 
      เข้าสู่ยคุดิจิตอล 
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมโรงเรยีนผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทุกด้าน  
      ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่นลา้นนา และทอ้งถิ่นอสีาน   
      รณรงค์ให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
๔.๔ พัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  และ 
      สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานการเรียนที่ดี  สู่การเรยีนในระดับที่สูงขึ้น 
๔.๕ ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ในตำบลให้เป็นศูนย ์
      รวมจิตใจ  และพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของประชาชนในตำบล   
      และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
 ๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี  อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญา 
       ท้องถิ่น  ด้านภาษา  การแต่งกาย  การแสดงทางวฒันธรรมไทยอีสาน – ลา้นนา   
       ให้คงอยู่กับลูกหลานเยาวชน ต่อไป 

๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมพฒันากิจกรรมทางสังคม การเมืองและการปกครอง 
๕.๒ สร้างระบบการบรหิารองค์กร เน้นหลักประสิทธภิาพ  ประสทิธิผลด้วยความ  ซื่อสัตย์  
      สุจริต โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่ม กำหนดวิสัยทศัน์  กำหนดยทุธศาสตร์การ 
      พัฒนารว่มจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาตำบล ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
      ประชาชน 
๕.๔ เพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ 
      ประชาชน ที่มารับบริการ  ได้รับความสะดวก มีความพึงพอใจ 
๕.๕ ดำเนินการสนับสนนุ กิจกรรม/โครงการ ทีด่ำเนินการต่อเนือ่ง จากปีงบประมาณ 
      ที่แล้ว  ให้เป็นการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
๕.๖  จัดทำโครงการเร่งด่วนต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน   
       ส่วนใหญ่ในตำบล 
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              ขอขอบพระคุณทา่นประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ศรีดอนไชย ที่เคารพทุกท่าน  ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพฒันาตำบลศรีดอนไชย 
             กระผม พรอ้มทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรดีอนไชย  เจ้าหน้า 
ที่ทุกฝ่าย ทุกระดับ  มคีวามเห็นพอ้งต้องกันว่าการบริหารงาน  การพฒันาตำบลนั้น  ต้องมีความ
ชัดเจน  เป็นธรรม  โปรง่ใส  ตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม  
ที่จะต้องร่วมมอืกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น  ด้วยความวิรยิะอุตสาหะ ตลอดเวลา ๔  ปี   

                        ขอความกรณุาจากทา่นประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
        ทุกท่าน  ตลอดถงึผู้นำทอ้งที่  ประชาชนผู้สนใจ   โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ  และนำปัญหา

ข้อขัดข้อง จากพี่นอ้งประชาชนมาบอกกล่าว  หากมีข้อชี้แนะประการใด โปรดอย่างได้เกรงใจ  
พวกเราทุกคนล้วนมีเป้าหมาย  จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ทำเพือ่ความเจริญก้าวหน้าของตำบล    
ศรีดอนไชย ทั้งนั้น 

                          กระผมพรอ้มทีมงาน  จะนำข้อชี้แนะและประเดน็ปัญหา พรอ้มข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
แล้ว  มาดำเนินการแก้ไข จะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถ กำลังสตปิัญญาร่วมกัน จะสรรหา
คำตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผูรู้้  ปราชญ์ชาวบ้านที่มีหลากหลายในตำบลศรีดอนไชย 

                          กระผมพรอ้มทีมงาน จะตั้งใจทำงาน โดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่นอ้งประชาชน  
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคญัร่วมกัน  เพื่อจะนำพาไปสู่
ความสำเร็จ ความเจรญิก้าวหน้าของตำบลศรีดอนไชย  รวมทั้งพี่น้องประชาชนในตำบลของเรา
ต่อไป   ขอขอบพระคุณครับ 

 
                                                                            
                                                                    (นายเทวฤทธิ ์   กองจา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย 
 
 

                                        
 
 



 


