
 
 

คําแถลงนโยบาย 
ของ นายสุวรรณ  โสดา ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลอีเซ 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ 
----------------------------------------------------- 

เรียน  ทานประธานสภา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ ที่เคารพ  
 
  

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5  บัญญัติไววา  กอนที่นายกองคการบริหารสวนตาํบล
เขารับหนาที่ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ  
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  ขาพเจา นายสุวรรณ  โสดา  นายกองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ขอเรียนวา
แนวนโยบายการบริหารงานในระยะ  4  ปขางหนา  ตั้งแต  พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568  ซึ่งไดกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาและการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ใหเกิดความเชื่อมั่นจาก
ประชาชน  และองคกรตางๆ  ในการจัดบริการสาธารณะภายใตอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือ
กําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

ในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนา
ทองถิ่นในทุกมิติและเปนประโยชนตอประชาชน  ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและสนองตอบความ
ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานราชการเปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส  เปนธรรม  ตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี                 
โดยมีเปาหมายสูงสุดสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ที่วา “อีเซนาอยู  
สงเสริมการเรียนรู  พัฒนาเศรษฐกิจ  ยกระดับชีวิตใหมีสุข”  จึงไดกําหนดนโยบายเปนกรอบในการ
พัฒนาและการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ   

ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  58/5  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.  2562  จึงขอแถลง
นโยบายในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ดังนี้ 

 
 



 
1. นโยบายสรางงาน ประสานงบประมาณ เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว  

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว            
มีงบประมาณเพียงพอสนับสนุนการดําเนินโครงการ จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการตามนโยบาย
ดังนี้ 

1. ประสานงานหนวยงาน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวน
ทองถิ่น บูรณาการในการดาํเนนิการพัฒนาดานตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลอีเซ
อยางรวดเร็ว 

2. ประสานและบูรณาการกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น        
องคกรภาคเอกชน หรือองคกรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือรวม
ดําเนินโครงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อใหเกิดการสรางงานในพื้นที่ และพัฒนาในดานตางๆ อยางรวดเร็ว 

 
2. นโยบายดานการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลอีเซ ตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 
 ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ สูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ใหลุลวงตามแนวนโยบาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และทําใหประชาชน
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารราชการ อันจะนําไปสูการใหความรวมมือในดานตางๆ จึงกําหนด
แนวทางดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย ดังนี้ 

 1. บริหารงานราชการใหสอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาล, กระทรวงมหาดไทย 
หนวยงานในภูมิภาค, จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 2. บริหารงานและดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด, อําเภอ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่อลดความซ้ําซอนของงาน และการใชจาย
งบประมาณของภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได ยึดผลประโยชนและความผาสุกของประชาชนเปนที่ตั้ง 

 4. ปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลอี
เซ ใหสามารถรองรับการบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

3. นโยบายดานการสงเสริมการเกษตร สรางอาชีพ สรางมูลคา สรางรายได  
           ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในสังคมชนบท โดยเฉพาะ
สังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลอีเซ ที่ประชาชนสวนใหญยังประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร  
จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการตามนโยบายดานการสงเสริมการเกษตร สรางอาชีพ สรางมูลคา สราง
รายได ดังนี้  
  1. การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา     
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางดําเนินการตามศักยภาพของชุมชน
หรือหมูบาน เพื่อลดรายจาย สรางความเขมแข็ง และสรางรายไดในระดับครัวเรือน   
 
 



 
  2. สงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑของชุมชนและหมูบาน สนับสนุนการ
ดําเนินการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตลอดจนสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนเพื่อประกอบ
อาชีพในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางงาน สรางรายได  

3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและหมูบาน ดวยการสนับสนนุกลุมอาชีพตางๆ ให
สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอํานวย
ความสะดวก ใหคําแนะนํา ฝกอบรมเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพแกประชาชน และกลุมอาชีพ
ตางๆ 

4. นโยบายดานสงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
โครงสรางพื้นฐาน ถนนทางสัญจร ไฟฟาแสงสวาง การระบายน้ํา และปองกันน้ําทวมขัง 

ตลอดจนสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมจากเดิมให
มีทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอีเซ ใหดียิ่งขึ้น         
จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุง เสนทางคมนาคม ระบบการจราจร เพื่อใหสามารถใชงานได
สะดวกประชาชนใชสัญจรดวยความปลอดภัย 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ําใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ําในชุมชน และปองกันน้ําทวมขัง   

3. พัฒนาและปรับปรุงไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอครอบคลุมพื้นที่ทุกหมูบาน  
4. สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีน้ําประปาที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน  

5. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และเยาวชน 
ในการพัฒนาดานการศึกษาเปนภารกิจสําคัญตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลอีเซ การพัฒนาคนใหมีศักยภาพ เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ตลอดจนการสงเสริม
และพัฒนาการกีฬา และเยาวชนอันเปนอนาคตของชาติใหมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น โดยมีแนว
ทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ 

2. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬา หรือกิจกรรมที่สรางความสามัคคี เพื่อใหเกิด
กระบวนการสรางคนที่มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี 

3. สงเสริม สนับสนุนกิจการงานสภาเด็กและเยาวชน ขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ 
4. สงเสริม และ สนับสนุนเด็กและเยาวชนในการมีสวนรวม และบทบาทในการพัฒนา

ทองถิ่น 
 
 
 
 
 



 
6. นโยบายดานการทํานุบํารุงพระศาสนา รักษาจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

พุทธศาสนา เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและวิถีจารีตประเพณีของประชาชนตําบลอีเซ       
ที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาเปนเวลานาน นับไดวามีความสําคัญตอจิตใจ และความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน 
ดังนั้นทุกองคกร ทุกภาคสวนตองชวยกันทํานุบํารุงรักษาใหดํารงอยูสืบไป รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาภูมิปญญาของทองถิ่นใหรุนหลานไดปฏิบัติสืบตอกันจนเปนนวัตกรรมที่มีคุณคาและคูควรที่
ตองรวมกันรักษาใหคงอยู  โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทํานุบํารุงกิจการศาสนา รักษา ตอยอด ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของชุมชนใหดํารงอยู

สืบไป  
 
7. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน คือเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา ดังนั้น
การมุงเสริมสรางบูรณาการการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มุงสูสังคมเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน โดยนอมนําหลักปรัชญาทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อใหเกิดความผาสุก
ในชุมชน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

1 สรางเครือขายองคกรภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ
แบบมีสวนรวม 

2 สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต   
3 ชวยเหลือ เยียวยาและสงเคราะหประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส และประชาชนผู

ประสบเหตุสาธารณภัย 
4. สงเสริมกิจการ งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ  
 

8. นโยบายดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการมูลฝอย 
สภาพแวดลอมที่ดียอมสงผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพใจของประชาชน ในจัดการ

สิ่งแวดลอมและการจัดการมูลฝอย จึงมีความสําคัญตอการพัฒนางานสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดการ
ขยะมูลฝอย จําตองดําเนินการอยางครบถวนถูกตองตามหลักสุขาภิบาล แตกระบวนการจัดการที่จะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือความรวมมือกับทุกภาคสวนที่ตองรวมคิดรวมทํา และ รวม
ดําเนินการ จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ชาวตําบลอีเซ รักษสิ่งแวดลอม และรวมจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดลอม
ในหมูบาน 

2. ประสานงาน และบูรณาการกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น และหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการดําเนินโครงการหรอืกิจกรรม ตลอดจนการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมชุมชนผลิตนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และการจัดการมูลฝอย  

 



 
9. นโยบายดานการพัฒนางานสาธารณสุข การปองกันควบคุมโรค และยาเสพติด 

การสาธารณสุข การปองกันควบคุมโรคและปองกันหรือแกไขปญหายาเสพติด มีความ
เกี่ยวของกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขดี มีประสิทธิภาพในการปองกัน
ควบคุมโรค และการสรางสังคมที่ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด จะทําใหประชาชนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย
ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงกําหนดแนวทางดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

1. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานสาธารณสุข งานสุขอนามัย งานเครือขายดาน
สุขภาพใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรค
อื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนางาน และเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน ตลอดจนบูรณาการในการทํางาน
กับหนวยงาน หรือองคกรอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันควบคุมโรคและแกไขปญหาสารเสพติด  

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลอีเซ นโยบายที่แถลงกับสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ แหงนี้ เปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด              
ศรีสะเกษ ตลอดจนใชเปนแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ เปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่นาอยู โดยมีความผาสุกของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด จึงนําเรียนตอทุกทาน ใหไดรับทราบ 
และหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทานจะสนับสนุน สงเสริม และรวมผลักดันใหแนวนโยบายที่ไดแถลงตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลอีเซ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

     ขอบคุณทุกทาน 
 
 
            นายสุวรรณ  โสดา 
                  นายกองคการบรหิารสวนตําบลอีเซ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือขอแถลงนโยบาย 

 

        ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลอีเซ

        อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ศก. 33120         

                                                                  วันท่ี       เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565  

เรื่อง  ขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซ 

สิ่งที่สงมาดวย  คําแถลงนโยบาย                 จํานวน  ๑  ฉบับ    

   ขาพเจา นายสุวรรณ  โสดา  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ขอแถลงนโยบาย
ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  เพื่อให เปนไปตามบทบัญญัติ  ในมาตรา 58/5 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)             
พ.ศ.  2562  รายละเอียดคําแถลงนโยบาย  ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

  ขอไดโปรดบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอีเซตอไป 

                   ขอแสดงความนับถือ 
     

                   (นายสุวรรณ  โสดา) 
                   นายกองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  
 


