
 

 

(เอกสารแนบ ๑)  
แนบรายงานงานการประชมุสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  
คำแถลงนโยบายของ นายธงชัย  พศิจำรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

ตอ่อที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

********* 
 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา    
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายธงชัย พิศจำรูญ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุม ให้
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายธงชัย  พิศจำรูญ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแห่งนี้  
โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจ
หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 

1. นโยบายเร่งด่วน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 ๒.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ 
  ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และจัดงานวันสำคัญต่างๆ   
 ๓.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้   สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   
  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน       
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 



 

 

๒ 
 
    ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนนุให้ตลาดเอกชนยกระดบัมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่
ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น 
   
 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๔.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ    
วางท่อระบายน้ำ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
  ๔.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำธารสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพ่ือให้       
ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
  ๔.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔.๔ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชรพัฒนา เพ่ือป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ  และช่วยในการระบายน้ำมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 
  ๔.๕ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  ๔.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำประปาให้เพยีงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน 
  ๔.๗ ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
  ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัย 
  ๕.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  
การสังคมสงเคราะห์  กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
  ๕.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๕.๕ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด    
  ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ 
  ๕.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   
 



 

 

๓ 
 
 ๖. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  ๖.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดย
ถูกหลักสุขาภิบาล    ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
  ๖.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลโคกเพชรพัฒนาสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่  
  ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  
การดูแลรักษาแม่น้ำ  คูคลอง  ทางระบายน้ำ  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจน
สถานที่สำคัญของท้องถิ่น 
  ๖.๔  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 ๗. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๗.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  
โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบรหิารจัดการทีด่ีในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการ
ทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๗.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง    ถูกต้องและเป็นธรรม   
เพือ่พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     
  ๗.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร
สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
  ๗.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง   
  ๗.๕ พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
   ๗.๖ ในมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา            
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  จากนโยบายขา้งต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน
ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุก ๆ ด้าน 
  ข้าพเจ้า  นายธงชัย พิศจำรูญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ขอให้
คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปี
นับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้สอดคล้องตาม
แนวนโยบายที่ได้ให้ไว้กับชาวตำบลโคกเพชรพัฒนาว่า  “ประชาชนร่วมทำ  ผู้นำร่วมคิด  ใกล้ชิดชุมชน  และ
คำแถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเป็นสำคัญ 
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