
คําแถลงนโยบาย 
ของ นายฉัตรธรรม หรายกลาง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองเกษตร 
แถลงตอ สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ.  2565 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเกษตร 

********************* 
เรียน  ทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
         ผูทรงเกียรติทุกทาน  

ตามที่ไดมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรและนายกองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร     เม่ืออาทิตยท่ี  28  พฤศจิกายน  2564    ขาพเจา  นายฉัตรธรรม    

หรายกลาง    ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เปนผูไดรับ

การเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ไดประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประกาศผลการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร เม่ือท่ี  21  ธันวาคม   2564 ที่ผานไปแลวนั้น  

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 58/5  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติวา “กอนนายกองคการ

บริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมี

การลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ 

การแถลงนโยบายใหกระทําโดยเปดเผยและตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลทุกทานท่ีมาประชุมดวย”  

กระผม นายฉัตรธรรม   หรายกลาง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ในฐานะ

หัวหนาฝายบริหารซึ่งจะตองเปนผูนําในการบริหารการพัฒนา   เพื่อใหเกิดประโยชนและความผาสุก

ตอพ่ีนองประชาชนตําบลเมืองเกษตร   ขาพเจาขอแถลงนโยบายในการบริหารงานตอสภาอันทรง

เกียรติน้ีโดยมีหลักการวา ในการบริหารงานน้ันจะยึดม่ันหลักการในระบอบประชาธิปไตย โดยเนนการ

มีสวนรวมของประชาชนยึดม่ัน ในระเบียบกฎหมายเพื่อใหเกิดความยุติธรรมและความเที่ยงตรง 

โปรงใสและจะแกไขปญหาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางท่ัวถึง รวดเร็วโดยใช

ทรัพยากรบุคคลทุกภาคสวนและสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพภายใตการบริหารการจัดการที่ดีและ

การประสานความรวมมือทุกดาน ในทุกภาคสวนกระผมตระหนักดีวาตําบลเมืองเกษตรจะตองไดรับ

การพัฒนาใหเปนสังคม แหงภูมิปญญา และการเรียนรู  ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท และ

เอือ้อาทรตอกัน ดํารงไวซึ่งคุณคาทางวัฒนธรรม   จารตีประเพณี ก    

                                                      /อันดีงาม....... 
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อันดีงาม ของชาวตําบลเมืองเกษตร  สงเสริมพัฒนารักษาไวซึ่งสถาบันครอบครัวพัฒนาเครือขายพลัง

มวลชนเสริมสรางชุมชนเขมแข็งมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมและมีระบบของการบริหารงานที่

โปรงใสตรวจสอบได   

กระผมและผูบริหารทุกทานจะบริหารงานและพัฒนาตําบลโดยมีวิสัยทัศนแนวคิดเพ่ือ

เปนแนวทางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร    โดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงขับเคล่ือนองคการบริหารสวนตําบลใหประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมายและนโยบาย

ที่ไดวางไวคือดําเนินไปในทางสายกลาง เปนเหตุเปนผลตามกฎธรรมชาติ อาศัยความรูและคุณธรรม 

รองรับกระแสโลกาภิวัตน    จึงไดกําหนดนโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบล    เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ภายใตระเบียบและขอกฎหมายที่

เกี่ยวของ โดยยึดถือยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ ๒0 ป และเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน เปนหลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาท่ีสอดคลองกับปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหไวกับ

ประชาชนชาวตําบลเมืองเกษตรโดยไดกําหนดนโยบายไว  6  ดานดังน้ี  

1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหลงน้ําจะ

ดําเนินการ 

     1.1 สงเสริมพัฒนาโครงการพื้นฐาน   เครือขายคมนาคมขนสงบนฐานการ

เก้ือหนุนการผลิตและความสะดวกรวดเร็วของประชาชน  

     1.2 พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรใหทั่วถึงและเพียงพอ  

     1.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

     1.4 จัดใหมีไฟฟาและกลองวงจรปดตามทางสาธารณะใหทั่วถึงทุกหมูบาน  

     1.5 ปรับภูมิทัศน ซอมแซม อาคารดูแลสถานที่ราชการ ที่ใชประโยชน 

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว  จะดําเนินการ  

     2.1 สงเสริมการสรางอาชีพและรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน  

     2.2 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

     2.3 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งตลาดกลางหรือศูนยจําหนายสินคาชุมชนสินคา

การเกษตรหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

       /2.4  สงเสริมผลิตภัณฑ..... 
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     2.4 สงเสริมผลิตภัณฑการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ  

     2.5 สงเสริมการผลิตสินคาภูมิปญญาทองถ่ิน  

     2.6 สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย รวมทั้งกระบวนการ

เรียนรู แกเกษตรกรสงเสริมความรูความเขาใจ ดานวิชาการและเทคโนโลยีทางการผลิต รวมท้ังพัฒนา

ทักษะและฝมือแรงงานเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 

    3. นโยบายดานสังคม   การศกึษา   ศาสนาและวัฒนธรรมจะดําเนินการ  
     3.1 สนับสนุนดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกรูปแบบตลอดจนการ

บําบัดผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  
     3.2 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

โดยประชาชนมีสวนรวมสวนงาน(อปพร.) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณบรรเทาสาธารณภัย รถบรรทุกน้ํา 
รถดับเพลิง  

     3.3 สงเสริมการสรางสถาบันครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็ง เปนหนวยพื้นฐาน
ในการฟนฟูเศรษฐกิจและสรางภูมิคุมกันจากปญหาสังคม 

     3.4 ใหมีการ สงเคราะหและสนับสนุน การพัฒนาอยางมีสวนรวมแกผูยากไร ผู
พิการทุพพลภาพและผูดอยโอกาส ตลอดจนผูสูงอายุ ในตําบลเมืองเกษตรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถพึ่งพาตนเองได  

     3.5 สนับสนุน การปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติมีปรัชญาพัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตรวมทั้งการขยายโอกาสการศึกษาตามภารกิจการถายโอน  

     3.6 สง เส ริมชุมชนทองถิ่นในการอนุ รักษฟนฟูประเพณี  ภู มิปญญาและ
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม  

     3.7 พัฒนาแหลงวัฒนธรรมในตําบล ใหเปนแหลงการเรียนรูและแหลงรายไดของ
ประชาชน  

4. นโยบายดานสาธารณสุขและกีฬา จะดําเนินการ  
     4.1 สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข มูลฐาน สรางสุขภาวะที่ ดีแก

ประชาชนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน (อสม.)  
     4.2 สนับสนุนและสงเสริมงาน สาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจถาย

โอน  
     4.3 สงเสริมกิจกรรม กีฬาชุมชนและเยาวชนทุกระดับ  
 
 
        / 4.4  สงเสริมใหมี... 
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     4.4 สงเสริมใหมีสถานท่ี ออกกําลังกาย สถานท่ีสําหรับพักผอน และสถานท่ี

สําหรบัการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
    4.5 สงเสริมการปองกัน การติดตอของโรคระบาดในชุมชน ตามหลักการปองกัน

การแพรเชื้อ ทุกวิถีทาง  
5. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะดําเนินการ  
     5.1 สงเสริมการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางรูคุณคาและปลูกปาทดแทน  
     5.2 สงเสริมการแกปญหานํ้าเนาเสียในคูคลองและแหลงนํ้าธรรมชาติใหคืนสู

สภาพใชประโยชนได  
     5.3 สงเสริมใหมีการควบคุมกําจัดมลภาวะปญหาสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมี

สวนรวมในการควบคุมและกําจัดมลภาวะ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชวีิตของประชาชน  
     5.4 จัดหาสถานที่ท้ิงขยะ รถเก็บขยะและถังขยะใหกับชุมชน เพื่อความสะอาด

ของบานเมืองและรองรับกับความเจริญ และการขยายตัวของชุมชน ในภายภาคหนา  
6. นโยบายดานการเมืองการบริหาร จะดําเนินการ  
     6.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานนโยบาย

และงบประมาณของรัฐบาล ในการพัฒนาตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด  
      6.2 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทุกระดับ  
      6.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนหรือประชาคมในการบริหารงาน 

เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบและยั่งยืน  
      6.4 ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารการจัดการเพ่ือใหองคกรมีความโปรงใส 

ตรวจสอบไดและประชาชนไดประโยชนสูงสุด  
     6.5 พัฒนากระบวนทัศนของขาราชการ ใหมีทัศนคติที่ เอื้อตองานบริการ

ประชาชน  
ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ผูทรงเกียรติ

ทุกทาน การกําหนดนโยบายตามที่กระผมไดกลาวมาต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ตําบลเมือง
เกษตรจะตองไดรับการพัฒนา  และองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ดําเนินการไดในหลายๆดาน กระผมขอสัญญาตอสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีวาจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวย
ความมานะ อุตสาหะและซื่อสัตย สุจริตเพื่อใหประชาชนชาวตําบลเมืองเกษตรไดรับประโยชนสูงสุด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถวนหนาอยางทั่วถึงเทาเทียมและเปนธรรม  

 
ขอขอบพระคณุ 
---------------- 


