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ค ำแถลงนโยบำยของ  นำยวัชระ  เหลำบัว นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสงู 
ต่อที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

สมัยสำมัญ   สมัยที่ 1   ประจ ำปี  2565 
วันท่ี  14   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565  เวลำ  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
********* 

 
เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง  
 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และนายกองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล โคกสู ง   เ มื่ อวั นที่   28   พฤศจิ ก ายน   2564  ข้ าพ เจ้ า   นายวั ช ระ   เหลาบั ว                             
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสูง  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง                      
ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ลงวันที่                       
21  ธันวาคม  2564 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายก                  
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และ การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผย  และต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้                  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”  

กระผม นายวัชระ  เหลาบัว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จึงได้ก าหนดนโยบาย   
ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนา              
ที่ยั่งยืน  เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหาร  และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่                   
รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง                
และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงที่เคารพ  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีธุรกิจ  พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย                    
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีสภาพเป็นชุมชนที่เจริญ  มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาท า
มาหากินเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการ
แก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม  จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นชุมชนน่าอยู่  
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มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน                    
รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม   โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  “พัฒนำก้ำวไกล  ให้เข้ำกับโลกยุคใหม่               
เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง  เป็นหน่ึงในด้ำนกำรบริหำร”  

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสูงที่ เคารพ  เ พ่ือให้การบริหารงาน                   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 2 ด้าน ได้แก่ 

 
1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายหลัก 
 
โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมนโยบำยแต่ละด้ำน ดังน้ี 
1. นโยบำยเร่งด่วน 
  1.1 ส่งเสริมการรักษาและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  โดยการก่อสร้างเมรุเผาศพแทน

การเผาศพแบบกลางแจ้งหรือกองฟอน ณ จุดบ้านโคกสูง และบ้านม่วง 
  1.2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าส าหรับครัวเรือนและเพ่ือการเกษตร เพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในต าบลโคกสูง ในแต่ละหมู่บ้าน 
  1.3 ผลักดันการกระจายเสียงแจ้งข่าวโดยการก่อสร้างแบบเสียงตามสายให้
ประชาชนได้รับข่าวสารได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  1.4 ผลักดันส่งเสริมซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยเกรดให้เรียบเพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรของถนนทุกสาย 
  1.5 ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสล.ที่ช ารุด และถนนในหมู่บ้านที่ยังเป็นถนนลูกรัง
อยู่ในปัจจุบันให้สามารถสัญจรได้แบบสะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษจากฝุ่นควัน 
  1.6 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบไร้ท่อ เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็น น้ าท่วมขังในถนน และ
แก้ไขปัญหาลูกน้ าของยุงทุกชนิด ในทุกหมู่บ้าน 
  1.7 ติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนนในจุดเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้สัญจนไป-มาได้
สะดวก ปลอดภัย 
  1.8 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หรือวางท่อ คสล. เพ่ือทดแทนทางข้ามเดิมที่เป็นไม้
และช ารุด 
  1.9 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงของต าบล เพื่อเฝ้าระวังเหตุต่างๆ 
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2. นโยบำยหลัก 
  2.1 นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
   2.1.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้า 
   2.1.2 ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการลดรายจ่าย 
   2.1.3 ส่งเสริมการท าปุ๋ยจากเศษอาหารเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
   2.1.4 ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว 
 
  2.2 นโยบำยด้ำนสังคม 
   2.2.1 ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมถนนเด็กเดิน) 
   2.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลโคกสูง 
   2.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นภาระต่อสังคม 

 ของผู้สูงอายุ 
   2.2.4 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
   2.2.5 ส่งเสริมงานบริการด้านบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)   
บริการกู้ชีพกู้ภัยตลอด  24  ชั่วโมง 
   2.2.6 ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณให้กับ อสม. ในการอบรม
และในการป้องกันควบคุมโรค 
 
  2.3 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
   2.3.1 สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณกับโรงเรียนในเขตต าบลโคกสูง 
ทุกแห่ง 
   2.3.2 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
   2.3.3 สนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้ได้ศึกษาต่อ 
   2.3.4 สนับสนุนโครงการโปรตีนสู่เด็กในโรงเรียน 
 
  2.4 นโยบำยด้ำนสุขภำพ อนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
   2.4.1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
   2.4.2 ส่งเสริมให้เด็กได้รับโปรตีนเพียงพอตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
   2.4.3 ส่งเสริมการบริการจัดการความสะอาดในชุมชนอย่างเหมาะสม 
   2.4.4 ส่งเสริมโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน 
   2.4.5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัย 
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  2.5 นโยบำยด้ำนวัฒนธรรม 
   2.5.1 ส่งเสริมประเพณไีทยและประเพณีจังหวัดนครพนม  เชน่                 
งานลอยกระทง งานแห่เทียน งานเข้าพรรษา งานไหลเรือไฟ ประเพณีสงกรานต์ 
   2.5.2 ส่งเสริมกิจกรรมและงบประมาณสภาวฒันธรรมต าบลโคกสงู 
   2.5.3 ส่งเสริมกิจกรรมและงบประมาณประเพณีท้องถิน่ เชน่ บุญกฐิน 
ผ้าป่า ผหีมอเหยา บุญกองขา้ว เลี้ยงปูต่า (ประเพณีท้องถิ่นต าบลโคกสงูที่ได้รับอนุมตัิจากผูว้่าราชการ จังหวดั
นครพนมแลว้) 
   2.5.4 ส่งเสริมกิจกรรม และ MOU รว่มกบัวดั โรงเรียน เพื่อพัฒนาไปใน
แนวทางทีด่ีขึน้ในทกุๆด้านให้ทันกบัยุคสมัย 
 
  2.6 นโยบำยด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
   2.6.1 ผลักดันกอ่สร้าง ซ่อมแซมถนนทกุชนดิ สะพาน ให้อยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัยในการสัญจร 
   2.6.2 ผลักดันกอ่สร้าง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา ใหค้รอบคลุม                 
ทุกครวัเรือนครบ 100 เปอร์เซน็ต ์
   2.6.3 ผลักดันขยายเขตไฟฟ้า และไฟส่องสว่างสาธารณะริมถนน                  
ตามความเดอืดร้อนจ าเปน็ 
  

จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 

 
กระผม  นายวัชระ  เหลาบัว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่ง
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบล โคกสูง    ตามแนวนโยบายที่ ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้                      
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  
นายวัชระ  เหลาบวั 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูง 
---------------- 


