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นำยกิตติ   มำนันตพงศ์ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำย่ำ 

 

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำย่ำ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๖  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

 
 
เรียน    ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำย่ำ และท่ำนสมำชิกสภำองค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลเขำย่ำ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่ำน 

  ตามที่ได้มีประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าแล้ว โดยกระผม นายกิตติ  มานันตพงศ์ 
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาย่า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
และตามกฎหมายได้ก าหนดให้กระผม ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น 

  กระผมนายกิตติ  มานันตพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เขาย่า ได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลักการปกครองแบบการกระจายอ านาจ โดยมีความสอดคล้องกับ
ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และ 
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แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการที่จะด าเนินการ เพื่อ
พัฒนาต าบลเขาย่าให้มีความก้าวหน้า มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยึดหลักการ
ส าคัญ ๕ ประการ ได้แก ่
  ๑. ยึดมั่นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
  ๒. ยึดมั่นหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
  ๓. ยึดหลักการกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ 
  ๔. ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  ๕. บริหารราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในการพัฒนา 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าไว้ ๙ ด้าน ดังนี ้

 1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
  1.1 สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาใช้ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 สนับสนุน ส่งเสริม การบูรณาการจัดท าแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ร่วมกับฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน 
  1.3 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน 
  1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในครัวเรือน และชุมชน 
  ๑.๕ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาย่า ให้มีความสะอาด และปลอดภัย 

 2. นโยบำยด้ำนกำรเกษตร 
  2.1 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลเขาย่า
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทันสมัย 
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  2.2 เร่งรัดและผลักดันการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของประชาชนอย่างทั่วถึง 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิต แปรรูป และการจัดจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ 
  2.4 ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในต าบลเขาย่า 
  2.5 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและการแปรรูปเชิงพาณิชย์ 
  2.6 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเกิดประโยชน์แก่การเกษตรในพื้นที่ 

 3. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  3.1 พัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ให้เป็น
ถนนที่มีผิวจราจรดี ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยแก่ประชาชน 
  3.๒ พัฒนา และปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพ และทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนมนี้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
  ๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง และครอบคลุม
จุดเสี่ยงต่างๆ 
  3.๔ สนับสนุนโครงการไฟฟ้าสีเขียว (โซล่าเซลล์) 

 4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
  4.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและ
นอกระบบทุกระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  4.2 ยกระดับการจัดการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
การให้ความรู้ การดูแลด้านพัฒนาการ ทั้งด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจและสังคม 
  4.3 ส่งเสริมโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  
  5.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อการต่อยอดกิจการ ให้เป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
(OTOP) โดยการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 
  5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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 6. นโยบำยด้ำนสังคม 
  6.1 สนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา
สังคมอื่นๆ 
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
  6.4 พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม น าไปสู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

 7. นโยบำยด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 
  7.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา การปลูกฝังจิตส านึกในการปกป้อง
คุ้มครอง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรม หนังตะลุง มโนราห์ และ
ประเพณีอันดีงาม 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดงานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 8. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและบรรเทำสำธำรณภัย 
  8.1 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกับ โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
  8.2 ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนประกันสุขภาพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทุกวัยในทุกๆ ด้าน 
  8.3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งโรคติดเชื้ออื่นๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่ต าบลเขาย่า  
  8.4 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 (ศูนย์กู้ชีพ อบต.เขาย่า) และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 

 9. นโยบำยด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและนันทนาการทุกกลุ่มวัย 
  9.2 พัฒนาพื้นที่ส าหรับการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของชุมชน 
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  ส าหรับนโยบายที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดนี้ จะเป็นกรอบการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ในช่วงระยะเวลาของคณะผู้บริหารชุดนี้ ซึ่งจะด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความเร่งด่วนและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเมื่อการแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้บริหารจะซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป 

  กระผมขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าและประชาชนต าบลเขาย่า ได้
เชื่อมั่นว่า กระผมจะบริหารราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึด
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ต าบลเขาย่ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้า และยั่งยืน 
 
 
 
 

  ขอขอบคุณ 

  นำยกิตติ   มำนันตพงศ์ 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


