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ของ 

นำยไตรรัตน์  คงโต 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระบือ  

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระบือ 
ในกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยท่ี  1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

ในวันอังคำรท่ี  11 เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2565   
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระบือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองกระบือ และผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย  ท่ีเคารพทุกท่าน 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  28  พฤศจิกายน  2564   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  เมื่อวันท่ี  21  ธันวาคม  2564  แล้วนั้น 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ความว่า ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยไม่มีการลงมติท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและในวรรคสามในมาตราเดียวกันต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก
สภาทุกคนที่มาประชุมด้วย 

         บัดนี้ กระผม นายไตรรัตน์ คงโต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือและ
คณะผู้บริหารได้ร่วมกันก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  
ตามเจตนารมณ์ท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุม ในช่วงรณรงค์การเสียงเลือกตั้งโดยค านึงถึงกรอบอ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
เศรษฐกิจ การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง      
การบริหารและบริการสาธารณะ 
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        ดังนั้น   เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  ภายในระยะเวลา 4 ปี จึงขอน าเสนอท่านประธานสภาและ
สมาสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน เพื่อรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือให้ได้รับทราบ
โดยท่ัวกันกระผมจะเน้นนโยบาย  9  ด้าน ดังนี้ 
                                                                                                                                        
1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม    
ทุกพื้นท่ีเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่อ านวยความสะดวกตามความต้องการของประชาชน โดยมีแนวทาง
ในการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การ  คมนาคมขนส่ง 

1.2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน และลานกีฬาอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้เกิด  ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.3   ขยายเขตระบบประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างท่ัวถึง 
              1.4  ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
              1.5  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

1.6   ด าเนินการก่อสร้างอาคารสถานท่ีส านักงานให้มีความสะดวกเหมาะสมในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชน 

2.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

      เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษารองรับการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และไร้
พรมแดน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา เกิดความใฝ่รู้  รักการอ่าน  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
      2.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน สื่อการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน  
      2.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือด้านอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
      2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่
อาเซียน 
      2.4  สนับสนุนให้มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตต าบล  
 
 
 
 



-3- 
 

3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกจิ กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 

     เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การส่งเสริมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้แก่
ประชาชน ท าให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่และท าให้เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกระบือในภาพรวมดีขึ้น โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
     3.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น าสตรี กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้สูงอายแุละผู้ด้อยโอกาส 
     3.2  ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น กลุ่มอาชีพ
เกษตร พืชผัก  
     3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพหรือการสร้างอาชีพให้ก้าวทันโลกยุคใหม่แก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือทุกระดับ 
    3.4  ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
    3.5  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง 

4.  นโยบำยด้ำนกำรกีฬำ 

      เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ
ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาการออกก าลังกาย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิด
ความสามัคคีในชุมชน ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น อีกท้ังช่วย
ให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
             4.1  ส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬา ลานออกก าลังกายส าหรับการออกก าลังกายทุกหมู่บ้านท่ี
มีพื้นท่ีเหมาะสม 
    4.2 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนักเรียน ประชาชน
และผู้สูงอายุเพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชนภายในต าบลและจัดส่งการแข่งขันกีฬาภายนอก 
    4.3  จัดให้มีเครื่องออกก าลังกายในแต่ละชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ท่ีดีของประชนภายต าบล 
    4.5  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีทุกระดับ 

5.  นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 

     เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริม
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน โดยมีแนวทางการด าเนินการงาน  ดังนี้ 
     5.1  ด าเนินการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เช่น  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
     5.2  ด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ        
เด็กก าพร้าและสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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     5.3 ส่งเสริมการด าเนินงานการบริการทางด้านสาธารณสุข โดยจัดระบบหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
    5.4 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน       
และโรคระบาดจากการติดเชื้อ โควิด-19 หรือโรคอุบัติใหม่ต่างๆ 
    5.5  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อสม. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
            5.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. นโยบำยด้ำนสิ่งแวดลอ้ม 

     เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จัดการสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้สมดุล เมืองสะอาด ปลอดภัยมีสุขภาวะ โดยมี
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
     6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6.2  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ 
     6.3  ปรับปรุงแหล่งน้ า ล าคลองภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

7. นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

     เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการส ารวจ
ความปลอดภัยและพฤติกรรมเส่ียงในชุมชน เพื่อน าไปวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ มีระบบการเตรียม
ความพร้อมในการรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนพัฒนาบุคลากร ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือให้ได้มาตรฐานเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยได้ทันท่วงทีโดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
    7.1  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    7.2 จัดให้มีบุคลากร ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอด  24  ชั่วโมง  เพิ่มแสงสว่างในพื้นท่ีและติดตั้งกล้อง CCTV  ครอบคลุม   
ทุกหมู่บ้าน 
    7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด 
 
8.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
     เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือให้เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล มีหลักการ
จัดการบริหารบ้านเมืองท่ีดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริหารสาธารณะและจัดท าบริการ
สาธารณะ ปฏิบัติตามหน้าท่ีและพันธะกิจขององค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับของการบริการสาธารณะ หรือการจัดท ากิจกรรม
สาธารณะ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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      8.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเพ่ิมช่องทางการส่ือสารเปิดโอกาสให้
พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมด าเนินการในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ในทุกขั้นตอนกระบวนการตามความเหมาะสม 
     8.2 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้เกิดระบบการติดต่อราชการและการบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนท่ีมารับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็วมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     8.3  ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
    8.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    8.5 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมบทบาทหน้าท่ีของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

9.  นโยบำยด้ำนศำสนำ  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
     เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ท่ีดี
สุขภาพท่ีดี และจิตใจท่ีดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สามารถเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาต าบลคลองกระบือต่อไป  โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
      9.1 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
เผยแพร่และสืบสานต่อไป 
     9.2 สืบสานงานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งานวันผู้สูงอายุ งานหล่อ
เทียนพรรษา  งานประเพณีแห่เรือพระ  ฯลฯ 
     9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายในต าบล 
     9.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทะนุบ ารุงศาสนาวัดวาอารามในต าบลให้เป็น
ศาสนาสถาน ท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

 

   นโยบายท้ัง   9  ประการท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน 
และเพ่ือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในต าบลคลองกระบือ 
 

    กระผมขอเรียนให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านทราบว่า  กระผมมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจท่ีจะเข้ามาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยจะ
ด าเนินการตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ โดยจะท าหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
ค านึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว จะซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และบริหารงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นส าคัญ  และหากท่านมีความ
ประสงค์ท่ีจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
หรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชน  
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ท่านสามารถแจ้งให้กระผมหรือผู้ช่วยผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองนายก อบต.ท้ัง 2 ท่านหรือ
เลขานุการของกระผมได้ตลอดเวลา 

     ท้ังนี้  นโยบายท่ีน าเสนออยู่ภายในเงื่อนไขกฎหมาย อ านาจหน้าท่ี และงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อชุมชน และประชาชนอย่างแท้จริง   

      จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือรับทราบ 
ขอบคุณครับ 
 
 
 
                                                                        ไตรรัตน์  คงโต 
             (นายไตรรัตน์  คงโต) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


