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ค ำแถลงนโยบำยของนำยณรงค์  เกษประทุม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง  
ต่อท่ีประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
วันที่  11  มกรำคม  2565  เวลำ 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง 
 

เรียน    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง  

  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายณรงค์  เกษประทุม ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564   

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างแห่งนี้  โดยจะด าเนินการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างให้บรรลุถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  
ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง โดยมีนโยบายในการ
บริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.๑ ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า   

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

1.2 ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืชเพ่ือให้ระบายน้ าดีขึ้น และเป็น 
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
   1.3 ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
   1.4 ด าเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  1.5 พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  1.6 ควบคุมการขยายตัวของตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ชุมชน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไป
ตามข้อบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
   1.7 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์  

 



2. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
  2.1 จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

2.2 ส่งเสริม “ครูหรือผู้ดูแลเด็ก” ให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ 
ประชาชน  

2.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในสังกัดอบต.ด่านช้างให้ได้มาตรฐาน ตามท่ีส่วนกลางก าหนด  
ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ตฯลฯ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กมีวินัย รักการอ่าน เข้ากับเด็กอ่ืนได้ง่าย มีพลังความคิดสร้างสรรค์  

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริมกิจกรรม 
การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอนุรักษ์พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
   2.5 จัดตั้ง “ห้องสมุด เพ่ือประชาชน” ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของประชาชน 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า อบรมความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมการใช้งานต่างๆ อบรมด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ให้พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การ 
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศส าหรับผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ ผู้ปฏิบัติงานให้กับท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน เยาวชนและเด็กทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์  
สืบสานให้คงอยู่ต่อไป โดยผ่านการจัดงานประเพณีต่างๆ  การอบรมเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันส าคัญต่างๆ   
  2.9 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์ วารสารและ
เอกสารต่างๆ ประจ าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
  3.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน  การรวมกลุ่มในรูปแบบกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดย่อม ให้สามารถเติบโต และแข็งแรง
ต่อไป โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทาง 
การเกษตร 

3.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  3.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่า
ซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะท าให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากข้ึน 
 



๔. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
  ๔.๑ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนันสนุนหน่วยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดก้ันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้ 
หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
  ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  
และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ทั้งนี้จะน าระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คมาประยุกต์ใช้ 

4.4 สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพล 
ภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  4.5 สนับสนุนส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้าน
สุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ให้กับสังคม  
  ๔.6 จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ด่านช้างเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔.7 เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษา
ความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการ 
รักษาพยาบาล 
  4.9 มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตร่วมกันดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 
(Long Term Care) โดยร่วมกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนจัดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
  ๔.10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้านตามความต้องการของประชาชน    
  ๔.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า  
สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืน ๆ 
  ๔.12 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เน้นบริการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริม 
ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข และเพ่ิมศักยภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน  
   4.13 พัฒนาตลาดนัด ร้านอาหาร หาบเร่ และแผงลอยให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่ด้าน
สุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่ายร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ  
  4.14 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตลาดสด พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ความสะอาดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย 

4.15 พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มี
ความช านาญพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ส าหรับ



การช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อมต่อการรับมือกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างความอุ่นใจให้กับ
ประชาชนในเขต อบต.ด่านช้าง  

๕. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว  
  ๕.๑ ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งก าจัดโดยถูกหลัก
สุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
ระบบรีไซเคิล ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ ามันและไฟฟ้า 
  ๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลด่านช้างสู่วิถีเมืองสะอาด ต าบลร่มรื่นให้น่าอยู่     
  ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  การดูแล
รักษาแม่น้ า คูคลอง ทางระบายน้ า ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ าเสีย เพ่ือคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่ส าคัญของ
ท้องถิ่น 
  5.4 ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของท้องถิ่น 
(Biodiversities) ให้ป่ากลับฟื้นคืนสภาพเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน ลดเลิกการเผาป่าและล่าสัตว์ 

๕.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.6 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็นสถานที่ พักผ่อน 
และออกก าลังกายของประชาชน เป็นปอดของชุมชน 

6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเมืองและบริกำร  
๖.๑ ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็น 

ธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
ให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการท างานแบบบูรณาการและสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

6.2 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพ่ือสร้าง 
เสถียรภาพและความม่ันคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน  

๖.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อม 
ปฏิบัติงาน 
   6.4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ ถูกต้องและเป็นธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า สร้างนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ เช่น โดยการรับช าระภาษีผ่าน
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 

6.5 องค์กรแห่งความสุข จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีความสามัคคีมุ่งม่ันในการบริการประชาชน   

6.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ตามสายงาน ด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ และทักษะ เพ่ือให้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีการเปิดมุมมองการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยการอบรมให้ความรู้
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือวิธีให้ความรู้รูปแบบอ่ืนในศาสตร์แขนงอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างคนไทย 4.0 เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0    



๖.7 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษ 

๖.8 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยการจัดท าและการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด กลุ่ม
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศโดยตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งเสริม
การจัดท าประชาคมเพ่ือจ าท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการได้ตามแผนฯอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.9 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างให้ประชาชนทราบเพ่ือการ 
บริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริการงานให้มีมาตรฐานการให้บริการ มีระบบ กลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน  การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนการจัดซื้อจัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของ อบต. กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   

6.10 น าท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก พัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล ได้แก่ 
  - Moral ยึดหลักธรรมภิบาล ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานเป็นธรรม เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงาน 
  - Active ท้องถิ่นต้องมีความกระตือรือร้น มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ 
  - Creative ท้องถิ่นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ บนฐานความรู้ คิดนอกกรอบริเริ่มต่อยอดเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมบริหารจัดการและการบริหารจัดการสาธารณะ 
  - Strong ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในตนเอง ทั้งในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณให้ได้
มาตรฐาน มีสถานภาพทางการคลังที่มีเสถียรภาพ และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

6.11 พัฒนาระบบงานบริการประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างพึง 
พอใจ มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และอ านวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง มีการบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน 
เช่น การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม (OSS) การขยายเวลาให้บริการ การชุดบริการเคลื่อนที่ทั้งในและนอก
เวลาราชการ 
 7. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  7.1 ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ให้แก่ประชาชนมีความรอบรู้เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  7.2 น า ICT มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  7.3 น า ICT มาประยุกต์ใช้ในงานบริการสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี 
  7.4 ด าเนินการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึงให้
ประชาชนเข้าถึงได้ทั่วถึงเท่าเทียม 
 
 



นโยบายที่กล่าวมา คือ นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ที่กระผม 
จะต้องน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงได้วางอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน การด าเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ก าหนด  
  ข้าพเจ้านายณรงค์  เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปี นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างเป็นส าคัญ 
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