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ค ำแถลงนโยบำย 
ของ นำยสมพงษ์ มณีรัตน์ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนจำน 
แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนจำน 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนจำน 
วันท่ี  20   พฤศจิกำยน   2556 

***************** 

ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เคำรพ และท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็น
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง จากประชาชนชาวต าบลโพนจาน และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม  นายสมพงษ์ มณีรัตน์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนจาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ลงวันที่  6 พฤศจิกายน  2556 

ก่อนที่กระผมจะเข้ารับหน้าที่ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2546 กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน 

แต่ก่อนที่กระผมจะแถลงนโยบายต่อสภาอันศักดิ์สทิธ์ิแห่งนี้ กระผมขออนุญาตเรียนท่านประธาน ผ่าน

ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลโพนจานทกุท่าน ขอขอบพระคุณที่ได้ไว้วางในกระผมเข้ามารับใช้ท่านทั้งหลาย เพื่อ

น าแนวนโยบายที่กระผมเคยได้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจานมาปฏิบัติ และมี

โอกาสก าหนดนโยบายใหม่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญญาในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามความต้องการของ

พ่อแม่พี่น้องชาวต าบลโพนจานอย่างแท้จริง ในเนื้อหาที่กระผมจะแถลงต่อสภาแห่งนี้จะมุ่งสร้างความผาสุก

ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลโพนจานอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ การท าให้คนมีความสุข  ซึ่ง

ประกอบด้วยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอื้ออาทร และ

เพื่อให้มีรากฐานที่เข้มแข็ง จะต้องพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมพัฒนาให้มีความรูแ้ละจริยธรรม เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่

ทันโลกและคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ประชาขนมีความอยู่ดีกินดี ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งต้องการ

การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม

แนวทางในระบอบประชาธิปไตย เป็นเป้าหมายในการพฒันาท้องถ่ิน ด้วยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ในการร่วม

คิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเปิดโอกาสให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถ่ินไปสู่ 
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เป้าหมายอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างฝ่าย

การเมือง ฝ่ายพนักงานประจ า กลุ่มองค์กรเอกชน ประชาชนเพื่อสร้างประชาสังคมในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนจานให้เข้มแข็งโดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจานเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกส่วน 

ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินและการพัฒนาในทุกด้านให้สอดคลอ้งกัน ท่านประธานที่เคารพกระผมได้

ตั้งปณิธานไว้แล้วว่า จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจานไปสู่การเป ลี่ยนแปลงที่ดีกว่า โดยจะ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ตามอ านาจหน้าที่อย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำต ำบล คือ “โพนจำนน่ำอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้ำวล  ำกำรศึกษำ กำรเกษตรพัฒนำ 
ชำวประชำมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน” ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน ซึ่งกระผมได้ให้
สัญญาประชาคมไว้กับพี่น้องประชาชนชาวต าบลโพนจานก่อนการเลือกตั้ง กระผมและทีมบริหารจึงก าหนด
นโยบาย ดังนี้ 

นโยบำยหลักในกำรบริหำรจัดกำร 
1. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

1.1. จัดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามตัวช้ีวัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

1.2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่  ให้มีมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

1.3. จัดการศึกษาเรียนรู้นอกระบบ เช่น ศูนย์อินเตอร์เน็ต ห้องสมุดประชาชน ศูนย์วัฒนธรรมต าบล 

โครงการอบรมกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ 

1.4. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนระดับต่างๆให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนให้เหมาะสม 

1.5. ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน 

1.6. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน และท านุบ ารุงศาสนาให้ด ารงอยู่คู่สังคมไทยอย่างสืบไป

ยั่งยืนโดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวันส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

1.7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีความสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาต าบล 

1.8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ใส่ใจการศึกษาของบุตรหลานและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 

1.9. ส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
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2. ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารสาธารณสุขเคลื่อนที่ และบริการสุขภาพในเชิงรุกทั้งในเรื่อง

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกหมู่บ้านในต าบล 

2.2. ส่งเสริมให้มีการบริการรถพยาบาลในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม. 

2.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าต าบล 

2.4. จัดให้มีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพส าหรับแม่และเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

2.5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านสุขภาพ 

2.6. เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

2.7. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.8. จัดท าสวนสาธารณะโดยให้มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

3. ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

3.1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการเกษตรในหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน โดยเน้นจัดล าดับความส าคัญในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

3.2. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล ตาม

ความต้องการของประชาชน 

3.3. จัดให้มีตัวแทนของภาคประชาชนเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเปิดเผยโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

3.4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางหลัก ไฟฟ้าตามเส้นทางการเกษตรและไฟฟ้า

ประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้มีใช้อย่างเพียงพอ 

3.5. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐานเพื่อลดปัญหาการจราจรและ

เพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

3.6. ส่งเสริมสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

3.7. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติให้มีใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตร 

4. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

4.1. จัดให้มีสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูและไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ 

4.2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มสตรีประจ าหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการประหยัด

และช่วยเหลือกันในชุมชนให้เกิดความสามัคคีและมีความเข้มแข็งของชุมชน 

4.3. จัดให้มีศูนย์ อปพร. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยโดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และพัฒนาบุคลากร

ให้มีคุณภาพ เพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน 
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4.4. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

4.5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชน 

4.6. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้าด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

4.7. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง 

4.8. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในต าบล 

4.9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

5. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

5.1. เพิ่มทักษะความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ในการบริการประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม 

5.3. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

5.4. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาท้องถ่ิน 

5.5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5.6. จัดให้มีการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับข้อมลูข่าวสารของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

5.7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

5.8. ปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถ่ินให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และดูแลรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในท้องถ่ิน 

ท่ำนประธำนสภำและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนจำนท่ีเคำรพครับ 

 จากนโยบายหลักทั้ง 5 ประการ ที่ได้แถลงมานั้น เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการของกระผม 

ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลตามความเป็นจริง โดยจะต้องก าหนดเป็นแผนด าเนินงาน วิธีการ ระยะเวลา

ด าเนินการ และน าไปปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้ และแม้ว่าสิ่งใดที่มิได้แถลงไว้แต่หากด าเนินการ

แล้วเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน กระผมจะเร่งด าเนินการในทันที กระผมขอให้ความเช่ือมั่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนจานว่า จะยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่นโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่น 

ทุ่มเท ซื่อสัตย์ และยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

    ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูง 
 

        (นายสมพงษ์ มณีรัตน์) 
   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนจาน 
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