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วันที่  6  มกรำคม  2565 

........................................................ 
เรียน    ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมูโนะ  และท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
          ต ำบลมูโนะผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ     เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2564  ไปแล้วนั้น  กระผม  
ดาบต ารวจรูสลาม  อาแว  เป็ นผู้ ได้ รับ การเลื อกตั้ ง เป็ นนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลมู โนะ    
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม   
ถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562  มาตรา 58/5  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น  กระผมดาบต ารวจรูสลาม  อาแว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  จึงขอแถลง
นโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  โดยยึดหลัก เกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลมูโนะ    
จ านวน  7  ด้าน  ดังนี้ 
  1) นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การค้า การลงทุนและการเกษตร และส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสะดวก ปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 ถนน ภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย  
  1.2 ไฟฟ้า จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ชุมชนอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  1.3 แหล่งน้ า  จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะ
การบริหารกิจการประปาจะจัดการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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  2) นโยบำยด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนใน
ต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 
  2.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน 
สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี 
  2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  โดยจัดอุปกรณ์การ
กีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 
  2.5 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกก าลังกาย สถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน 
  2.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 
  2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
  2.8 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็น
อันตรายต่อคนและสัตว์  
 
  3) นโยบำยด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะพัฒนาเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.2 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
  3.3 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พร้อมจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า ยพลเรือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.4 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 
  4) นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้าง
รายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน 
โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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  4.1 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
  4.2 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดกลางหรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  4.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.4 ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
 
  5) นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  ดังนี้  
  5.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนและเยาวชนในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสริม รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน และแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากท่ีสุดอย่างเป็นระบบ 
  5.3 ส่งเสริมการรักษาความสะอาดของถนนและทางเดินภายในหมู่บ้าน 
  5.4 ส่งเสริมให้มีระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
 
  6) นโยบำยด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพ้ืนที่ โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 
  7) นโยบำยด้ำนบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจะบริหารจัดการการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีแนวนโยบายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  7.1 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชนทั่วไป
โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือระดับต าบล 
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  7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึงและเป็นธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย 
  7.3 ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร 
  7.4 ปรับปรุงระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  7.5 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน 
  
  ด้วยนโยบายที่ได้แถลงมาทั้ง  7  ด้านนี้  กระผมได้วิเคราะห์ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึ ง
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในต าบลมูโนะและกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วจึงได้น ามาแถลงเป็นนโยบายในวันนี้  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะสืบต่อแต่นี้ไปเป็นระยะเวลา 4 ปี  
กระผมขอยืนยันว่า จะใช้หลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาเป็นแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลมูโนะให้มากที่สุด และ
กระผมหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ พนักงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะ เพ่ือผลักดันให้โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้น ให้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายดังกล่าวต่อไป 
  สุดท้าย กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงนโยบายในวันนี้  กระผมหวัง
ว่าจะได้รับความร่วมมือ ได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ทั้ง 7 ด้านนี้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลมูโนะสืบต่อไป 
 
 
        ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
 

               ดาบต ารวจรูสลาม  อาแว 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
    
 


