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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

.............................................  
                           เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเกตุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                           พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา  ๕๘  บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ 
บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มี
การลงมติ    

                  กระผมนายบุญธรรม  นพรัตน์   ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตต าบลคลองเกตุ เลือก
กระผมให้มาท าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนชาวต าบลคลองเกตุ ในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไปเป็นระยะเวลา  ๔  ปี   และจากการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่
ผ่านมา   กระผมจะใช้ความรู้ความสามารถ ทั้งจากผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตทุุกหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุที่มีอยู่ ให้สามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน คือ ร่วม
คิด  ร่วมท า ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เพ่ือน าต าบลคลองเกตุให้บรรลุไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ "สรร
สร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างเท่าเทียม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยน าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล  มาใช้ในการ
พัฒนาต าบลคลองเกตุ ซ่ึงนโยบายที่กระผมได้ให้ไว้ในครั้งนี้   นับว่าเป็นภารกิจอันส าคัญที่กระผมจะต้องยึดเป็นแนวทางใน
การท างานเพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  และมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
                           ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกต ุข้าราชการพนักงานส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ถูกก าหนดให้
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  ที่ส าคัญเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ภายใต้หลักบริหาร
บ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกตใุนวันนี้  ก็จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น  โดยก าหนดนโยบายการพัฒนา ๙ ด้านไว้  ดังนี้ 

 

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   แบ่งออกเป็น 
            1.1  ถนนภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง    การพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมา
และขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย  โดยจะจัดล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาไว้ใน
แผนปฏิบัติการ   ตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมกับประสาน
ขอความร่วมมือ  และรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อไป 



            1.2  ไฟฟ้า จะด าเนินการส ารวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และขอขยายเขตเพ่ิมเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้อย่างทั่วถึง  
ไฟฟ้าสาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนน ทางเดินหรือจุดอันตราย ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบัน
ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายที่ให้กระท าได้ 
            1.3  แหล่งน้ า จัดหาน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับบริโภค และแหล่งน้ าทางการเกษตรใช้ให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของประชาชน   ในการแก้ปัญหา ภัยแล้งและวางแผนบริการน้ าดื่มน้ าใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้ง อย่างทั่วถึงโดย
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            1.4  การสื่อสาร จะติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหาโทรศัพท์สาธารณะให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

   2. นโยบายด้านการศึกษา 
            2.1 ให้การสนับสนุนและจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย   ทั้งทางด้านอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน    พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  ผู้สอนเด็กระดับก่อน
ปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ให้มีศักยภาพมากเพียงพอในอันที่จะรองรับบุตรหลาน
ของพ่ีน้องประชาชนต าบลคลองเกตุ ในอนาคต 
           2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐาน  โดยเน้นความ
สะดวกของผู้เรียน  ด้วยการจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชนร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนนอกโรงเรียนอ าเภอ
โคกส าโรง   โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนต าบลคลองเกตุทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้  ตามที่กฎหมายก าหนด 
            2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มต่าง ๆของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาชีพด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ  
            2.4 จัดหาห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้าน 
            2.5 จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในต าบลคลองเกตุ   โดยกระจายตามหมู่บ้านตาม ความ
เหมาะสม  
           2.6 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในเขตต าบลคลองเกตุ  ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 2.7 พัฒนาศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบล ให้รองรับและให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
 2.8 ส่งเสริมและยกระดับการศึกษา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล อันประกอบด้วยผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้สูงขึ้น  

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
           3.1 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมและทั่วถึง โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับ
หมู่บ้านหรือระดับต าบลแล้วแต่กรณี   
           3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง สร้างความสมานฉันท์ในการบริหารงาน โดยการสนับสนุนในการท ากิจกรรม
ของประชาคมส่งเสริมการประชุมการแก้ปัญหาในพ้ืนฐานของประชาคม สนับสนุนส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ า
หมู่บ้านให้เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว 
           3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  ท างานอย่างบูรณาการ   ทั้งฝ่ายปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้น า  หมู่บ้าน 
และผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
           3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ ให้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร 



  4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
            4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และถือเป็นแนวทางหลักท่ีใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของต าบลคลองเกตุ  
            4.2 สนับสนุนและส่งเสริม งบประมาณ วิชาการให้กับกลุ่มอาชีพ ประชาชนที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน ให้สามารถพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ รายได้ของ
กลุ่มให้มากข้ึน  
            4.3 ประสานขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในเรื่องงบประมาณหรือวิชาการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
           4.4 จัดโครงการ กจิกรรมเพ่ือเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นการเพ่ิมรายได้ และแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
           4.5 ส ารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดหางานให้
ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป 

 5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
           5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจ าต าบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุก
ระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

 5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ าเสมอ
และรวดเร็ว 

          5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข 
          5.4 สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
           5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 

6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
           6.1 จัดสร้างสนามกีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี 
           6.2 ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่เด็ก , เยาวชน , ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการแก่ผู้
เล่นและสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน พร้อมส่งเสริมเยาวชนและประชาชนที่มีทักษะทางกีฬาพัฒนาให้มีศักยภาพตาม
ความสามารถ 
           6.3 ร่วมกับประชาชนผู้น าหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
           6.4 ส่งเสริมกิจกรรทางศาสนาทุกวัด ในพ้ืนที่ต าบลคลองเกตุ โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
มากขึ้น 
           6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันส าคัญทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
           7.1 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
           7.2 รณรงค์เลือกก าจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุข
ประจ าต าบล ซ่อมแซมเตาเผาขยะที่มีอยู่ให้ใช้การได้ 
           7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน 
           7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป 
           7.5 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
         8.1 ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ จัดท าบัญชี เพ่ือจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป 
        8.2 ส ารวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือจัดหางบประมาณช่วยเหลือต่อไป 
          8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย  วาตภยั    อัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ 
           8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผูสู้งอายุ     และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 9. นโยบายด้านอ่ืน ๆ 
            9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดท าข้ึนตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นยึด
ผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
            9.2 จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
            9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ  
            9.4 พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็วถูกต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
            9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
       ในการก าหนดนโยบายที่กล่าวมาดังกล่าว ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ก าหนด และอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
           นโยบายในการบริหารงานของข้าพเจ้าตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จะ
ประสบความส าเร็จและยังประโยชน์ให้เกิดกับพ่ีน้องประชาชนในต าบลคลองเกตุได้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  พนักงานส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน
และพ่ีน้อง ประชาชนต าบลคลองเกตุ   
           ข้าพเจ้าจะบริหารงาน โดยยึดเอาความถูกต้อง   ซื่อสัตย์ สุจริต  และเป็นธรรม  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนไป 
 
                นโยบายทั้ง   ๙  ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ดังกล่าวข้างต้นจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น    ต้องได้รับความร่วมมือจาก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเกตุ  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน และข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้าง
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในต าบลคลองเกตุ  ซึ่ง
กระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวต าบลคลองเกตุ ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเกตุ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกต ุ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
และประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลคลองเกต ุกระผมขอแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ 
 
 
                                                                                                             นายบุญธรรม  นพรัตน์ 
                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ
                                                                                


