
ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง 

นายวุฒิชัย   ทองค า   

แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง 

ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔   

วันที่ .....๕.....เดือน...มกราคม......พ.ศ...๒๕๖๔...... 

............................ 

 เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง ผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี ลต (อด) ๐๐๐๒/ว ๓๕๑
รับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง  ตามมติคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ลงวันท่ี....๒๑..ธันวาคม...๒๕๖๔............นั้น  
 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ   

กระผม นายวุฒิชัย  ทองค า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่

น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง  ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน 

๒๕๖๔  ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนายูงท่ีเคารพ ขอแถลงนโยบายใน

การบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้  โดยได้จัดท านโยบายในการพัฒนาต าบลเป็น

เอกสาร  แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕  ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้

ภายใน ๓๐  วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 



 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยูง ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้

กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนดังนี้ 

 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง  เพื่ออ านวยความสะดวก  

ในการคมนาคมขนส่ง 

๑.๒ ด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปา คูระบายน้ าและขยายเขตไฟฟูาพร้อมสาธารณูปโภค

ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 

๑.๓ พัฒนาบริวณหนองขอนกองให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  สถานท่ีออกก าลังกาย และพักผ่อน

หย่อนใจอย่างเหมาะสม 

๑.๔ จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะส่องแสงสว่างตามถนน  ชุมชน  สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่าง

ท่ัวถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ าโดยการขุดสระ  อ่างเก็บน้ า บ่อ

น้ าตื้น  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มีการสร้างงาน

สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล เช่น กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ จักสาน กลุ่ม

เลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื่นท่ีใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

๒.๔ จัดให้มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรประจ าต าบล 



๒.๕ เพิ่มเงินอุดหนุนและส่งเสริมงาน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และเพิ่มเบี้ยประชุม 

อสม.เพื่อขับเคล่ือนการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการ

ผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น  

๒.๗ สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่

กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่าง

ท่ัวถึง 

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

๓.๑ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  คนชรา  และผู้สูงอายุ  

อย่างท่ัวถึง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 

๓.๒ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 

๓.๓ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อพปร.) จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓.๔ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจน

การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓.๕ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า

ข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ 

๓.๗ จัดงบประมาณพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทุกแห่งใน

ต าบลนายูง 



๓.๘ เพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตต าบลนายูงจากหัวละ 

๒๐ บาทเป็น หัวละ ๓๐ บาท/คน/วัน 

๓.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต

พื้นท่ีทุกระดับ 

๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหา 

และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  สามารถ

ตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดท าแผนโครงการใน

การพัฒนาต าบลเป็นไปตาเจตนารมณ์ของประชาชน 

๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้

สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชน

ท่ีมารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 

๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีวส่วนร่วม บทบาทหน้าท่ีของประชาชนท่ีมี

ต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความ

ต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีบุญเดือน ๓ (งานผู้ไทย) สืบสานรักษาวัฒนธรรมผู้ไทย

สู่การท่องเท่ียว 

๕.๒ ทะนุบ ารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศาสนสถานท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน

ในชุมชน 



๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

๕.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้

เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑ รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมส่งสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 

๖.๒ จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ และก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและจัดหาพันธ์ุกล้าไม้ให้ประชาชนเพื่อ

เพิ่มพื้นท่ีการปลูกปุาเพิ่มเติม 

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนบ าบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๖.๕ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดจาก

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ขอขอบพระคุณท่านธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนายูงท่ีเคารพทุกท่าน ท่ีได้

ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลนายูงด้านหลักๆ ท้ัง ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมท้ังคณะ

ผู้บริหารส่วนต าบลนายูง เจ้าหน้าท่ีทุกฝุายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนา

ต าบลนายูงนั้นต้องมีความชัดเจน  เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีจะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอ

ความกรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านโปรดกรุณาให้

ข้อเสนอแนะ และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใด

โปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนท าเพื่อต าบลนายูง เราจะน าข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อม

ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข  และจะพัฒนาจนสุดความสามารถและสติปัญญา

รวมท้ังร่วมกันสรรหาค าตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผูทรงคุณวุฒิท่ีมีหลากหลายในต าบล  และ

พวกเราจะตั้งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ



โดยรวมเป็นท่ีตั้ง  เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพื่อจะน าพามาสู่ความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองขอต าบล 

รวมท้ังพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 

นายวุฒิชัย   ทองค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายูง 

 

“ทางเลือกใหม่  คิดใหม่  โปร่งใส  ให้ชุมชนมีส่วนร่วม” 


