
คาํแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ 
นายสมคิด  ยอดสาร 

แถลงต่อ 
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ 

ในการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัแรก ประจาํปี 2565 
วนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565 

เรียน  ท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ                     
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั  

กระผมนายสมคดิ  ยอดสาร ได้รบัการไว้วางใจจากพีน้่องประชาชนในเขตองค์การ
บรหิารส่วนตําบลร่องกาศ  ในการเลอืกตัง้เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน  2564 เลอืกกระผมให้มาทํา
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ  กระผมขอยืนยันถึงอุดมการณ์ในการทํางาน                 
ทางการเมอืง ของกระผมต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลร่องกาศ เพื่อผ่านไปยงัพีน้่องประชาชน
ชาวตําบลร่องกาศ   ทุกท่าน ไดร้บัทราบทัว่กนัว่ากระผมมคีวามพรอ้มและความตัง้ใจจรงิทีจ่ะทาํงาน
เพื่อพฒันาตําบลร่องกาศ โดยยดึหลกัผลประโยชน์สงูสุดของพีน้่องประชาชนตําบลร่องกาศ นับเป็น
ภารกจิอนัสําคญัทีก่ระผมจะตอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความพอใจ
และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ เพราะความตอ้งการของชาวบา้นคอืงานทีเ่ราตอ้งทาํ 

          ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ ที่เคารพ กระผมนายสมคิด  
ยอดสาร นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลร่องกาศ  ขออนุญาตแถลงนโยบายในการบรหิารงานต่อ
สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแห่งนี้ โดยไดจ้ดัทํานโยบายในการพฒันาตําบลร่องกาศ เป็นเอกสาร
แจกใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลร่องกาศทุกคนทีม่าประชุมดว้ยแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิสภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคแรก กําหนดไวว้่าก่อนนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขา้รบัหน้าทีใ่ห้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายก
องค์การบรหิารส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลโดยไม่มกีารลงมต ิทัง้นี้
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัประกาศผล  การเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล   
  เพื่อให้การบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ภายใต้กระบวนการร่วมคดิร่วมทํา ร่วมตดัสนิใจของทุกส่วน โดยยดึหลกัประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง  ทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ นโยบายทีก่ระผมจะแถลงต่อสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลร่อง
กาศในวนันี้  ก็จะปฏิบตัใิหส้อดคล้องกบัหลกัการดงักล่าวขา้งต้น โดยกําหนดไวม้ทีัง้หมด 6 ด้าน 
ดงันี้ 
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 ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ ดาํเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรุงถนนสายหลกั ถนนสายรอง เพือ่อํานวยความสะดวกใน

การคมนาคมขนสง่  
     ๑.๒ ดําเนินการจัดสร้างระบบน้ําประปา คูระบายน้ําและขยายเขตไฟฟ้าพร้อม

สาธารณูปโภค  ใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งพอเพยีง  
     ๑.๓ ดําเนินการจดัให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกําลงักายและพกัผ่อนหย่อนใจ            

อยา่งเหมาะสม  
      ๑.๔ จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลาน

กฬีาอยา่งทัว่ถงึ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  
      ๑.๕ ปรบัปรุงและพฒันาแหล่งน้ําตามธรรมชาต ิจดัแหล่งน้ําโดยการขุดสระ อ่างเกบ็น้ํา     

บ่อน้ําตืน้ เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์มน้ํีาใชเ้พือ่การเกษตรอยา่งเพยีงพอ  
      ๑.๖ จัดทําผงัเมืองชุมชน เพื่อรองรบัการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชดัเจน         

เป็นไปอยา่งมรีะบบ  
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    ๒.๑ ส่งเสรมิการผลติสนิคา้ในชุมชนและสนิคา้ทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เพื่อใหม้กีารสรา้ง

งาน    สรา้งเงนิ สรา้งรายไดใ้นชุมชนใหม้กีารอยูด่กีนิด ีมสีุข  
    ๒.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนกลุ่มอาชพีต่างๆ ในตําบล เช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพฒันาสตรี           

กลุ่มเลีย้งปลา กลุ่มเลีย้งสตัว ์ 
    ๒.๓ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนในพืน้ทีใ่ชว้ถิชีวีตินําระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีง

มาใช ้   ใหเ้กดิประโยชน์ในทางปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ  
    ๒.๔ จดับรกิารด้านการตลาดร่วมกบัเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อคา้แม่ค้าและผู้บรโิภค  มี

สถานทีจ่บัจ่ายสนิคา้ทีถู่กสุขอนามยั อาหารปลอดภยั  
    ๒.๕ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมรีายได้ โดยพฒันาคุณภาพสนิคา้และจดัระบบ       

การผลติการตลาดส่งเสรมิอาชพี และพฒันาฝีมอืแรงงานใหม้คีุณภาพตรงตามความตอ้งการแรงงาน
ทอ้งถิน่  

    ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กจิกรรมการดําเนินงานของ อสม. เพื่อขบัเคลื่อน
การทาํงานดา้นสุขภาพใหก้บัประชาชน  

    ๒.๗ สนับสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อความ
เป็นอยูก่บัชวีติและสุขภาพพลานามยัของประชาชน  

    ๒.๘ มุ่งเน้นใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการป้องกนัและเขา้ใจในการรกัษาสุขภาพอนามยั     
อยา่งทัว่ถงึ  
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๓. นโยบายด้านการพฒันาสงัคม  
    ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทัง้ในและนอกระบบโรงเรียนให้

สอดคลอ้ง       กบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC)  
    ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยสีมยัใหมเ่พือ่ใหเ้ดก็มพีืน้ฐานทีด่ใีนการเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้  
    ๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวสัดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ

ผูส้งูอายุ     อยา่งทัว่ถงึ สามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งปกตสิุขในสงัคม  
    ๓.๔ รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิโดยเน้นการมสีว่นร่วมจากทุกองคก์ร  
    ๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) จดัหา

วสัดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏบิตังิานของสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน              
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

    ๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกนัและแก้ปัญหาด้านความปลอดภยั  
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภยัชุมชน  

    ๓.๗ จดับรกิารอินเตอร์เน็ตในระดบัตําบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
คน้ควา้ขอ้มลู เกดิการเรยีนรูท้นัต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งขอ้มลูขา่วสาร  

    ๓.๘ ส่งเสรมิสนับสนุนกจิกรรมนันทนาการ การกฬีาทุกประเภทเพื่อพฒันาด้านสุขภาพ 
จดัใหม้สีถานทีอ่อกกําลงักาย ลานกฬีากลางทอ้งถิน่และอุปกรณ์การกฬีาทีจ่าํเป็นอยา่งต่อเนื่อง  

    ๓.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกฬีาทุกหมู่บ้าน และกจิกรรมการแข่งขนักฬีาของโรงเรยีนใน
เขตพืน้ทีทุ่กระดบั  

๔. นโยบายด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี  
    ๔.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิารท้องถิ่น โดยการร่วมคดิร่วมทํา  ร่วม

แกปั้ญหา และตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน เพือ่ใหก้ารพฒันาทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพ  
    ๔.๒ สรา้งระบบการบรหิาร โดยเน้นหลกัประสทิธภิาพประสทิธผิล สุจรติ โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ  
    ๔.๓ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนชุมชนเขา้มามสีว่นร่วม กําหนดวสิยัทศัน์ยุทธศาสตรจ์ดัทาํแผน    

โครงการในการพฒันาตําบลใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
    ๔.๔ จัดการพฒันาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิงาน

เพือ่ให ้สามารถปฏบิตังิาน และรองรบัการถ่ายโอนภารกจิ เพือ่สนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล  
 



  -4- 
    ๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้

ประชาชนทีม่ารบับรกิารไดร้บัความสะดวกและมคีวามพงึพอใจสงูสุด  
    ๔.๖ สง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบัการมสีว่นร่วม บทบาทหน้าทีข่องประชาชนที่

มตี่อการบรหิารทอ้งถิน่และอํานาจในการตรวจสอบตามรฐัธรรมนูญ  
    ๔.๗ จดัโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบรกิารด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรบัฟังปัญหา

ความตอ้งการจากประชาชนอยา่งทัว่ถงึ  
๕. นโยบายด้านศาสนาวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
    ๕.๑ สง่เสรมิและสนบัสนุนงานรฐัพธิ ีฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมประเพณีและภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป  
    ๕.๒ ทํานุบํารุงด้านศาสนา วดัวาอารามในตําบลใหเ้ป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจติใจ

ของคน     ในชุมชน  
    ๕.๓ สง่เสรมิสนบัสนุนประเพณีรดน้ําดาํหวัผูส้งูอายุและกจิกรรมตามประเพณีทอ้งถิน่ต่าง ๆ  
    ๕.4 สนับสนุนการจดักิจกรรมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน

เพือ่ใหเ้กดิสงัคมแห่งความสงบสุข  
๖. นโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    ๖.๑ จดัให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พกัผ่อนหย่อนใจและ          

ออกกําลงักายอยา่งเหมาะสม  
    ๖.๒ รณรงคป์ลูกจติสํานึกของเดก็เยาวชนและประชาชนในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา  

สิง่แวดลอ้มสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนในการแยกกําจดัขยะและดแูลรกัษาความสะอาด  
    ๖.๓ จดัหาสถานทีท่ิง้ขยะและดําเนินการสรา้งระบบการเกบ็และกําจดัขยะมูลฝอยอย่างมี

ประสทิธภิาพ  
    ๖.๔ ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมการเพิม่พื้นที่สเีขยีวและจดัหาพนัธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน        

เพิม่พืน้ทีก่ารปลกูป่าเพิม่เตมิ  
    ๖.๕ สง่เสรมิสนบัสนุนประชาชนใหบ้าํบดัฟ้ืนฟู รกัษาและหวงแหนซึง่ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  
    ๖.๖ รณรงค์ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวงั ป้องกนัปัญหาด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิ

จากโรงงานอุตสาหกรรม  
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ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลร่องกาศ        

ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ใหเ้วลากระผมแถลงนโยบายในการพฒันาตําบลร่องกาศ ด้านหลกั ๆ ทัง้ ๖ 
ดา้น ซึ่งกระผมพรอ้มทัง้คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนตําบลร่องกาศ เจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายทุกระดบั               
มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตําบลนัน้ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  ทุกขัน้ตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกัน
ดําเนินการด้วยความมุ่งมัน่     วิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่าน
ประธานสภาและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลร่องกาศทุกท่านดว้ยความเคารพ โปรดกรุณา
ใหข้อ้เสนอแนะและนําปัญหาขอ้ขดัขอ้งจาก พีน้่องประชาชนมาบอกกล่าว หากมขีอ้ชีแ้นะประการใด
โปรดอย่าไดเ้กรงใจ เราทุกคนลว้นทําเพื่อตําบลร่องกาศ เราจะนําขอ้ชีแ้นะและประเดน็ปัญหาพรอ้ม
ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านัน้มาดําเนินการแก้ไข และจะพฒันาจนสุดกําลังความสามารถของ
สติปัญญาร่วมกนั รวมทัง้ร่วมกนัสรรหาคําตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
หลากหลายในตําบล และพวกเราจะตัง้ใจทํางานโดยยดึถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตัง้ เป็นจุดหมายสําคัญร่วมกัน เพื่อ นําพาไปสู่
ความสําเรจ็ ความเจรญิรุ่งเรอืงของตําบลร่องกาศ รวมทัง้พีน้่องประชาชนและองคก์ร ของเราต่อไป 
ขอบคุณครบั  
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