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 เรียน   ท่ำนประธำนสภำและสมำชิกผู้ทรงเกียรติ  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือ ที่ ตล(นศ) 

0002/ว 280 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564  รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  21 ธันวาคม 2564 โดยให้ด ารงต าแหน่ง  นับตั้งแต่วันที่
เลือกตั้ง คือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

บัดนี้  กระผมได้ก าหนดนโยบาย  เพ่ือใช้ในการบริหารราชการ  ภายใต้กรอบข้อกฎหมายและเป็น
แนวนโยบายที่กระผมได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลแหลม  จนได้รับความไว้วางใจเลือกกระผม
ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  อีกวาระหนึ่ง  ซึ่งนโยบายของกระผมได้ก าหนดขึ้นโดย
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกฉบับ  ได้แก่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
 ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพครับ  

เพ่ือให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้บรรลุถึงภารกิจตาม
ค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์ การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ที่บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  เข้ารับหน้าที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า 
    “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน  ำสมบูรณ์ 
      เพิ่มพูนผลผลิต  ชีวิตเรียนรู้ 
      เชิดชูคุณธรรม  น ำสู่สำกล” 

โดยแยกเป็นนโยบายแต่ละด้านตามภารกิจดังนี้ 
1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

1.1 พัฒนาระบบโครงข่ายถนนให้ทั่วถึงที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตร  บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ 

1.2 ประสานความร่วมมือระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  องค์กรราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือพัฒนาระบบส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน  
ประปา ไฟฟ้า  โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

1.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 



1.4 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
2.  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านการเกษตรชีวภาพลดเคมีเกษตร 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุน  วัสดุ  อุปกรณ์และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและเกษตร 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรผู้ที่สนใจ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพ่ิมความรู้ทักษะให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ  ภูมิ

ปัญญา เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต  ระบบออนไลน์  การเข้าถึงการตลาดระบบออนไลน์ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ว่างงาน  ผู้ด้อยโอกาสด้วยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน  เป็น

ทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของ

ตลาด  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้คนในต าบลมีงานท าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ 

3.  กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์อย่าง

ทั่วถึง 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  สตรี ผู้สูงวัน  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
3.3 พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือกระจายข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
3.4 ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน  ข้อมูลพ้ืนฐานให้ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและ

ต าบล 
3.5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  ระดับหมู่บ้าน  ต าบลให้เพียงพอ 
3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต 
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 
3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  ด้ำนแหล่งน  ำ 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างแหล่างน้ าใหม่  เพื่ออุปโภคบริโภค  และการเกษตร  อย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประปาส่วนภูมิภาพเข้าบริหารจัดการการผลิตน้ าประปาในพ้ืนที่ 
4.3 ก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ า  สถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  กำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข 
      5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เช่น โรคโควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ใน       
  ขณะนี้ โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก และโรคอ่ืนๆ 
      5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่มีความจ าเป็น  แก่      
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม.กลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลสุขภาพ   

      5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน 
 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 



 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ป่วยยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการการรักษา เพ่ือคืนคนดีกลับสู่สังคม 
6.  กำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม และกำรกีฬำ 
 6.1  ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุก
โรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน  แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 6.3  ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาแก่เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน ทั้งระดับหมู่บ้าน  
ต าบลและอ าเภอ 
 6.4  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  สนามกีฬา  และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
ของชุมชนและโรงเรียน 
 6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีคุณค่า 
 6.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ยึดหลักในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เทิดทูลสถาบันฯ 
 6.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าจริยธรรม 
 6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเข้าประชาคมโลกโดยจัดให้มีการสอนพิเศษให้กับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
 6.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

7.  กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
 7.1  ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)   
 7.2  ส่งเสริมและสนับสนุน  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 7.3  ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนด้านเกษตรชีวภาพและลดเคมีการเกษตร 
 7.4  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 7.5  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาระบบจัดการน้ าเสียและลดปริมาณขยะมูลฝอยมีการคัดแยก
ขยะต้นทางอย่างถูกขั้นตอนโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม 
 7.6  ส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงอ่างเก็บน้ าแก้มลิงทุ่งทับในให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
และทรงคุณค่า 
 7.7  ออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติต าบล ตามท่ีกฎหมายเกี่ยวข้อง 
 

8.  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 8.1  พัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม  ให้มีพลาอนามัยที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมส าหรับการบริหาร และ
การบริการประชาชน 
 8.2  พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย  รวดเร็ว และ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  กับการบริการประชาชน  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  หลักการบริหารจัดการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบ  และประชาชนมีส่วนร่วม 
 8.3  พัฒนาเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับองค์กรราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและองค์กรเอกชน 



 8.4  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความเข้มแข็ง 
 8.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.6  ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนของประชาชน ระบบตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์และการ
บริหารจัดการขององค์กร 
 

ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม  ที่เคำรพ 
  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ไปแล้วนั้น  ได้ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลแหลม  โดยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สังคมที่ดี  และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ 
 

ท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลม  ที่เคำรพทุกท่ำน 
  ล าพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถบันดาลให้นโยบายที่  กระผม  
ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้  ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน  หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้   ซึ่งท่าน
ทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพ่ีน้องประชาชนแต่ละเขตเลือกตั้ง  ให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือออกข้อบัญญัติ และ
ผลักดันงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  กระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่พ่ีน้องประชาชนเลือก
ท่านทั้งหลาย  และเลือกระผมเข้ามาท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้  จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า  
เรามีนโยบายและมีเป้าหมายในการท างานที่ตรงกัน 

 
 สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารจน ได้รับการ
สนับสนุน และร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดี  ในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ผลสูงสุด  นั้นคือ ประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลแหลมทุกท่าน 
 

 
                                                             ขอขอบคุณ 

 
 

      (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม





 


