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*******************************
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกระผม นายยงชัย รักษาพล ได้รับ
ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลพุ่มแก เลือกให้มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพุ่มแกนั้น
ท่านประธานที่เคารพ
กระผมนายยงชั ย รั ก ษาพล นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลพุ ่ ม แก พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหารประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนพุ่มแก และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตการบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขออนุญาตต่อท่านประธานสภา
ที่เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยได้
จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลพุ่มแกเป็นเอกสาร แจกจ่ายให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแกทุกคนที่เข้าประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลให้กำหนด ไว้ว่า
ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกดำเนินการไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและบริหารการจัดการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง

-21. นโยบายทางด้านการบริหารงานในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกจะบริหารการจัดการการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล 6
ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งมุ่งเน้นและยึดหลักเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการบริหารการจัดการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก จึงมีนโยบายในการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้
1.1 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่และระดับท้องถิ่น ระดับประชาชน
ทั่วไปโดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือทั้งตำบล แล้วแต่กรณีในการบริหารการ
จัดการ
1.2 ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมของแต่ละประชาคม
ส่งสริมการประชุมในการแก้ใขปัญหาพื้นฐานของประชาชน
1.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างบูรณาการ
ทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่ม
1.4 จัดสรรพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อการบริการและการสนองความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. นโยบายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มุ่งมั่นที่จะยกระดับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้
มาตราฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลพุ่มแกทั้ง 16 หมู่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด ตลอดจนทำให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบาย
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการก่อสร้างถนนหนทาง จะดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ไม่ว่าถนน
สายหลัก ถนนสายรอง ตามตรอกซอยต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกปลอดภัยภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พร้อมกันนี้จะประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจากหน่วยอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีด
ความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

-32.2 การเข้าถึงระบบการบริการเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า จะจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างตามถนน ชุมชน สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะและลานกีฬา อำนวยความสะดวก
เรื่องติดต่อขอกระแสไฟฟ้าต่อผู้ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จะจัดสรร
งบประมาณในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมพัฒนา ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบโซล่าเชลล์เข้ามา
ช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
2.3 ในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค จะจัดสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้านและปรับปรุงระบบน้ำประปาในหมู่บ้าน พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
เพื่อการเกษตร เพื่อให้ได้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้อย่างทั่วถึงกัน
ทั้งดำเนินการเองจากงบประมาณของ อบต.และประสานงานของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
2.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดหาแหล่งน้ำโดยการขุดสระ ขุดลอก
ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บ น้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งดำเนินการเองจากงบประมาณขององค์ก ารบริหารส่ วนตำบลและจะ
ประสานของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันขบวนการการสร้างรายได้ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชน
และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างเงิน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ แก่คน
ในชุมชนตัวอย่างเช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า และกลุ่มอาชีพอื่นๆ
3.2 จัดการศึกษา ดูงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการทำงานให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้
ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ
3.3 ส่งเสริมและสนับ สนุ นสิ นค้ า ในชุมชนและตลาดนัดชุ มชนเพื่ อให้ เกิดการซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า

-44. นโยบายทางด้านสาธารณสุข
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างระบบ
สุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 ร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กั บ สาธารณสุ ข ประจำตำบลโรงพยาบาล รพสต.
กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. ประจำหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุก
ระดับและส่งเสริมให้มี การตรวจสุขภาพประจำปี ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังตลอดจนการแก้ไขปัญหา พร้อมป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ประจำแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
มุ่งเน้นให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่าง
ทั่วถึง
5. นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มีนโยบายทางด้านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนดังต่อไปนี้
5.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
5.2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลโดยให้มีขบวนการจัดเก็บ การทิ้ง ให้ถูกสุขอนามัยโดยการร่วมมือกับประชาคมหมู่บ้านและ
สาธารณสุขประจำตำบล
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนนหนทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า
หมู่บ้าน และทางเดินในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไปมา
5.4 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน
เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

-56. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกจะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้
6.1 ยกระดับและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีศักยภาพ จัดให้มีการสื่อสารการเรียนการสอน
ตลอดจนจัดสรรอุปกรณ์เครื่องเล่นประจำศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี
6.2 จะดำเนิ น การสำรวจผู ้ ส ู ง อายุ ท ุ ก ปี แ ละจั ด ทำบั ญ ชี ผ ู ้ ส ู ง อายุ เพื ่ อ จั ด ทำบั ญ ชี ห า
งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ
6.3 ให้การสงเคราะห์และจัดสรรสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการสำรวจผู้พิการ
คนชรา ผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง เพื่อจัดสรรและหางบประมาณให้ค วาม
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปรกติสุขในสังคม
6.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
6.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น มาตราการทางด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ขั ้ น พื ้ น ฐาน
ประสานงานและให้ความร่ วมมือร่วมใจกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV )
ตามบริเวณหมู่บ้านตามสี่แยกหรือพื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ตลอดจน
จะจัดหายานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันใจในการ
ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจัดงบประมาณ
6.7 จัดให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

-67. นโยบายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและ
การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกจะส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษา
ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางในกานดำเนินงานดังต่อไปนี้
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
7.2 ส่งเสริมและทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอาราม ให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการแข่งขันและสนับสนุนกีฬาในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล
ตลอดจนถึงระดับอำเภอ จัดสรรอุปกรณ์การเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆในด้านการกีฬา
7.4 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน จัดงานประเพณีต่างๆหรือสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่องในกิจกรรมของชุมชน
7.5 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใน
หมู่บ้าน และตำบนพุ่มแกโดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
ในวันสำคัญทางศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมวันสำคั ญทาง
ราชการอย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม
8. นโยบายในเรื่องอื่นๆ
จะเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกไม่ได้ระบุในนโยบายด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการ
เฉพาะกาลโดยพิจารณาความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่จะดำเนินการตามกรอบแนวทางที่
สามารถดำเนินการได้โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้
8.1 จัดกิจกรรมโครงการต่างๆที่อาจะจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
8.2 จัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐเพื่อประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่
8.3 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหา
จากพี่น้องประชาชนต่อการบริหารท้องถิ่น
8.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

-7กระผม ขอขอบคุณท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และผู้นำหมู่บ้าน ทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลพุ่มแกทั้ง 8
ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จะพัฒนาตำบลพุ่มแกให้มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ทุกขึ้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะในอีก 4 ปีข้างหน้า ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำ
ปัญหาจากพี่น้องประชาชนในชุมชนของท่านมาบอกกล่าวชี้แนะ กระผมมีความเชื่อมั่นว่ าทุกคน
ล้วนทำเพื่อพี่น้องประชาชน ทางผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
จะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้องข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาดำเนินการแก้ใข ปรับปรุงและจะ
พัฒนาจนสุดความสามารถร่วมกัน รวมทั้งสรรหาคำตอบ แนวทางการแก้ใขจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความหลากหลายในตำบล และพวกเราจะตั้งใจทำงานโดยจะยึดถือเอาความเดือดร้อนและ
ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อนำพาสู่
ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าของตำบลพุ่มแก รวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป
ขอบคุณครับ
ยงชัย รักษาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
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