
คำแถลงนโยบายนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
1 

 
คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

นายณรงค  เตี้ยงสูงเนนิ แถลงตอ สภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่  1/2565 ประจําป 2565  

วันท่ี ๑๐ มกราคม  2565 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
........................................................................................................... 

เรียน ทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 
ผูทรงเกียรติทุกทาน  
 
  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่    
ลต (นม) 0002/ว 221 ลงวันที่ 27  เดือน ธันวาคม  2564 รับรองการไดรับการ
เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ตามมติคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  นั้น  
  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน นายกองคการ
บริหารสวนตําบลโคงยาง พรอม ดวยคณะผู บริหารทองถิ ่น ซึ่งประกอบดวย       
นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ รองนายก  นายฟุต  เนมขุนทด รองนายก นายสมศักดิ์  
ถีสูงเนิน เลขานุการนายก ซึ่งไดรับการไววางใจจากพีน่อง ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโคงยาง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2564  ขออนุญาต  
ต อทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางที ่ เคารพ ขอแถลง
แนวนโยบายในการบริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางแหงนี้     
โดยไดจัดทํานโยบายใน การพัฒนาตำบลโคงยางเปนเอกสาร   แจกใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโคงยางทุกทานที่มาประชุมดวยแลว เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 
(ถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 กำหนดไววา กอนนายก องคการบริหาร
สวนตําบลเขารับหนาที่ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แถลงนโยบายตอสภา 
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องคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติทั ้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแตวัน
ประกาศผลการ เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ดําเนินไปดวย ความเปนธรรมโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
ภายใตกระบวนการทางานแบบมีสวนรวมของทกภาคสวน โดยยึดหลักประชาชน 
เปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางถูกตองและยั้งยืนดังนี ้

1)  นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปใน

พื้นที่เขาถึงแหลงเรียนรู  ทั้งจากแนวนโยบายภาครัฐโดยตรง  และการสมัครใจอีก
ทั้งสนับสนุนการเรียนรูที่เกิดจากการสืบคนขอมูลจากระเบียบเครือขาย  อันเปนทำ
ใหประชาชนไดรับรูขาวสารที่กวางไกล  และทันตอเหตุการณ 

 1.2 ในดานการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สืบสานมรดก         ทางภูมิปญญา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
ตลอดจนวฒันธรรม  การแสดงออกซึ่งความกตัญูตอบุพการีและสูงอาย ุ

 1.3 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานที่
ราชการกำหนด 

 
2)  ดานสาธารณสุข 
 2.1 สงเสริม สนับสนุนและใหความสำคัญตอกระบวนการและ

วิธีการดานสาธารณสุข 
 2.2 ดำเนินการใหมีกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐ  อันจะ

กอใหเกิดสุขภาวะที่ดีตอประชาชนในพื้นที ่
 2.3 ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของสารเสพ

ติด  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกาย  การเลนกีฬาของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เพื่อเปนการทอนโอกาสและลดความเสี่ยงในการ
ใชสารเสพติดและในขณะเดียวกันก็เปนการทำใหมีสุขภาพอนามัยที ่แข็งแรง
สมบูรณข้ึน 

 2.4 ดำเนินการและระงับโรคติดตอ 
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3)  ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3.1 สนับสนุน  สงเสริมและใหความรูการเกษตรแบบผสมผสาน

เกษตรทางเลือก  และเกษตรอินทรียรวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตร
โดยยึดหลัก แนวทางพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง” 

 3.2 สงเสริมใหประชาชนไดนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชน  เพื่อการลดรายจายและลดการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ

 3.3 สงเสริมกลุ มอาชีพใหเติบโต  และแข็งแรง  และพัฒนา
ศักยภาพของกลุมได 

 
4)  ดานสิ่งแวดลอม 
 4.1 จัดใหมีการปรับปรุง  แกไขสภาพสิ ่งแวดลอม  สถานที่

สาธารณะในพื้นที่ใหมีความสะอาดเรียบรอย  ทั้งแมน้ำลำคลองและทางสัญจร    
ตาง ๆ  

 4.2 สงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษและ
รักษาสภาพแวดลอมรวมถึงความรูเกี่ยวกับการดุแลเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
อันเปนผลกระทบตอชุมชนโดยรวม 

 
5)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.1 ดำเนินการกอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงถนนและเสนทาง

สัญจรในพื้นที ่  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  และขนสงสินคาของ
ประชาชน 

 5.2 ดำเนินการติดตั้งซอมแซม  ปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนที่
ใหบริการไมทั่วถึงและสวนที่ชำรุดเสียหาย 

 5.3 สนับสนุนจัดหาแหลงน้ำอุปโภค  บริโภคใหเพียงพอตอ
ความตองการของชุมชน 

 5.4 พัฒนาอาคาร  สถานที่และกอสรางลานกีฬาเพื่อบริการให
ชุมชนอยางทั่วถึง 
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6)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 6.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุมกิจกรรมตามกฎหมาย  อันจะมีผล

ตอความปลอดภัยของประชาชน เชน อสตร. อปพร.  ฯลฯ  เพื่อเปนการอำนวย
ความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจในดานความปลอดภัยแกประชาชนในพ้ืนที ่

6.2 สงเสริมมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

7)  ดานสังคม  การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
 7.1 สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความรูความเขาใจศึกษา

บทบาท  หนาที ่ของตนเอง  เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ   
เพื่อใหมีความเขาใจถึงผลตาง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงตอตนเองและชุมชน 

 7.2 รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการมากขึ้น  โดยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง
เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7.3 บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปรงใส  หลักการมีสวนรวม  สำนึกรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

 
8)  ดานการบริหารจัดการ 
 8.1 สงเสริมแนวทางตามพระราชดำร ิ
 8.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักงานใหทันสมัย  และใหเปนไป

ตามนโยบายของรัฐบาล 
 8.3 สงเสริมการพัฒนาการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง 

 
  ขอขอบพระคุณทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโคงยางที่เคารพทุกทาน ที่ไดใหเวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตําบล
โคงยาง ดานหลัก ๆ ทั้ง 8 ดาน ซึ่งเปนไปตามกรอบอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบล ตลอดจนใชเปนแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  
โคงยาง ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นาอยู โดยมีความผาสุกของประชาชน
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เปนเปาหมายสูงสุด ซึ่งกระผมพรอมทั้งคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง เจาหนาที่ทุกฝายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันวา การบริหารการพัฒนาตำบล
นั้นตองมีความ ชัดเจน เปนธรรมโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน โดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนของสังคม ที่จะตองรวมมือกันดําเนินการดวยความมุงมั่น 
วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา 4 ป ขอความกรุณา จากทานประธานสภา และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ทุกทานดวยความเคารพ โปรดกรุณาให
ขอเสนอแนะ และนําปญหาขอขัดของจากพี่นองประชาชน มาบอกกลาว หากมี    
ขอชี้แนะประการใดโปรดอยาไดเกรงใจ เราทุกคนลวนทําเพื่อตําบลโคงยางทั้งนั้น     
เราจะนําขอชี้แนะและประเด็นปญหา พรอมขอมูลที่วิเคราะหแลวเหลานั ้นมา 
ดําเนินการแกไข และจะพัฒนาจนสุดกําลังความสามารถของสติปญญารวมกัน 
รวมทั้งรวมกันสรรหาคำตอบ แนวทางแกไขปญหาจากทานผู ทรงคุณวุฒิ ที ่มี
หลากหลายในตําบล และพวกเรา จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชนของพี่นอง
ประชาชน และผลประโยชน ของประเทศชาติโดยรวมเปนที่ตั้ง เปนจุดหมายสําคัญ
รวมกันเพื่อจํานําพามาสูความสําเร็จ ความเจริุรุ งเรืองของตําบลโคงยางรวมทั้ง    
พี่นองประชาชนและองคกรของเราตอไป ขอขอบคุณครับ 
 
 
         นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน 
             นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 


