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เรียน      ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนที่เคารพ  
และเพ่ือนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน ที่เคารพรักทุกท�าน 

 

กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ขออนุญาต
เรียนท�านประธานสภาฯ  ผ�านไปยังสมาชิกสภาฯ  ท่ีเคารพรักทุกท�าน  เพ่ือท่ีจะได�เป+นท่ีรับทราบโดย
ท่ัวกัน  กระผมขอปฏิญาณตนว�า  “จะจงรักภักดีต�อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย�  และจะปฏิบัติ
หน�าท่ีด�วยความด�วยความซื่อสัตย�  สุจริต  เพ่ือดํารงไว�ซึ่งประโยชน�ของประเทศชาติ  และประชาชน  
ท้ังจะรักษาไว�และปฏิบัติตาม  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  ทุกประการ” 

ก�อนอ่ืน  กระผมใคร�ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีได�ให�การสนับสนุน  กระผมรู�สึกซาบซึ้งใน
ความเมตตากรุณา  ท่ีทุกท�านได�มอบโอกาส  และความไว�วางใจให�กับกระผมในคร้ังน้ี  และขอยืนยันถึง
ความตั้งใจ  ท่ีจะทําหน�าท่ีในฐานะผู�อาสาเข�ามาเพ่ือรับใช�พ่ีน�อง  ประชาชนชาวตําบลท�าสะท�อนด�วย
ความตั้งใจจริงท่ีจะมาช�วยกันพัฒนา  บ�านของเราให�มีความเจริญก�าวหน�า  เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
ด�วยความพร�อม  และจะขอทําหน�าท่ีให�ดีท่ีสุดด�วยความซื่อสัตย�  สุจริต  เท่ียงธรรม  และมุ�งเน�นการ
ทํางานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามสโลแกนท่ีว�า  “สร�าง รักษา แก�ป3ญหา พัฒนา”  เพ่ือเป+น
การตอบสนองต�อการแก�ไขป<ญหานานาประการของท�องถิ่นบ�านเรา  และก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
พ่ีน�องประชาชนเป+นท่ีตั้ง  โดยน�อมนําเอาบางส�วนของแนวพระราชดํารัสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  มาเป+นกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ี  กล�าวคือ  
“ขอให�ถือประโยชน�ส�วนตัวเป8นที่สอง  ประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย�เป8นกิจที่หน่ึง” 

ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ 

ตามท่ีได�มีการเลือกตั้ง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  กรณีครบวาระ  เม่ือวัน
อาทิตย�ท่ี  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  น้ัน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได�อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  236 (7)  ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 10 (13)  แห�งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2550  และมาตรา  95  แห�ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่น  พ.ศ. 2545  และข�อ 189  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว�าด�วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่น  
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พ.ศ. 2554  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2556  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ในการประชุมคร้ังท่ี  87/2556   เม่ือวันอังคารท่ี  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งให�กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง  เป+นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป+น  นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   

ดังน้ัน  เพ่ือให�เป+นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 
2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5  ซึ่งบัญญัติว�า “ก�อนนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลเข�ารับหน�าท่ี  ให�ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  เรียกประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล  เพ่ือให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  แถลงนโยบายต�อสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบล  โดยไม�มีการลงมติ   ท้ังน้ี  ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล”  และในวรรคสามของมาตราเดียวกันน้ี  ได�ระบุไว�ว�า  “การประชุมเพ่ือ
แถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  ให�กระทําโดยเปOดเผย  โดยนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล  ต�องจัดทํานโยบายเป+นลายลักษณ�อักษรแจกให�สมาชิกสภาฯ  ทุกคน  ท่ีมาประชุมด�วย”  
ซึ่งกระผมก็ได�จัดเตรียมเอกสารดังกล�าวมอบให�เลขานุการสภาฯ  เพ่ือแนบเป+นเอกสารประกอบการ
ประชุมในคร้ังน้ีไว�ด�วยแล�ว 

ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ 

เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  สามารถ บรรลุถึง
เปPาหมายของภารกิจ  ตามอํานาจหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสอดคล�อง
เช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี  11 
(พ.ศ.2555-2559)  ท่ีได�กําหนดวิสัยทัศน�ไว�เพ่ือต�องการเห็นสังคมไทยเป+นสังคมอยู�เย็นเป+นสุข   คน
ไทยมีคุณธรรมนําความรู�  รู�เท�าทันโลก  ครอบครัวอบอุ�น  ชุมชนเข�มแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมี
คุณธรรมเสถียรภาพและเป+นธรรม  ส่ิงแวดล�อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน  อยู�ภายใต�
ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล  ดํารงไว�ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป+นพระประมุข  และอยู�ภายใต�ประชาคมโลกอย�างมีศักดิ์ศรี  ประการสําคัญคือ  การน�อมนําเอา
แนวพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต�ใช�เป+นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลให�มากท่ีสุด  และเพ่ิมเติมในส�วนท่ีเห็นว�าเป+นเร่ืองท่ีสอดคล�องกับสภาพป<ญหา  สถานการณ�จริง
ท่ีเกิดขึ้นในท�องถิ่น  บัดน้ี  กระผมได�ดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเสร็จเป+นท่ี
เรียบร�อยแล�ว  พร�อมท่ีจะนําเสนอเพ่ือแถลงต�อสภาฯ  แห�งน้ี  โดย  ผ�านทางท�านประธานสภาฯ  ไป
ยังท�านสมาชิกสภาฯ   ให�ได�รับทราบ  และใช�เป+นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนในโอกาสต�อไป   ตามลําดับดังน้ี 

การดําเนินการตามแนวนโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล  ตามท่ีกระผมได�แสดง
เจตนารมณ�ในการหาเสียงสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งถือเป+นนโยบายเร�งด�วน  มีดังน้ี 

1.  ปรับปรุงระบบประปา  ให�สามารถบริการนํ้าได�ตลอด  24  ช่ัวโมง  เพ่ือการอุปโภค
บริโภค  และการเกษตรในครัวเรือน  รวมท้ังติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าเพ่ือบริโภค  หมู�บ�านละ  1  ชุด 
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2.  ติดตั้ง  Wifi  หมู�บ�านละ 1 จุด เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�ของเยาวชน  ประชาชน  นักเรียน  
นักศึกษา  ผ�านระบบ  Internet 

3.  ส�งเสริมสนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ  เพ่ือให�เยาวชน  ประชาชนเรียนรู�
ภาษาต�างประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

4.  ส�งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ โดยใช�วัตถุดิบในท�องถิ่น  พร�อมท้ังจัดตั้งศูนย�จําหน�าย  
และจัดตั้งตลาดถนนคนเดิน  สัปดาห�ละ  1  คร้ัง 

5.  ส�งเสริมกิจกรรมด�านการกีฬา  นันทนาการ  และกีฬาประเพณีให�มีความหลากหลาย
ชนิดกีฬา  โดยให�ประชาชนทุกเพศทุกวัยได�มีโอกาสเล�นกีฬาอย�างท่ัวถึง 

6.  ส�งเสริมประเพณีท�องถิ่น  ท้ังชาวไทยพุทธ มุสลิม  เช�น วันฮารีรายอ  ประเพณีไทยทรงดํา  
วันลอยกระทง  วันสงกรานต� ฯลฯ 

7.  ประสานองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เพ่ือให�องค�การบริหารส�วนตําบลจัดการดูแลบ�อ
นํ้าพุร�อน  รวมท้ังประสานการพัฒนาทุ�งกระจูด  และลําคลองในตําบลท�าสะท�อนให�เป+นสถานท่ี
ท�องเท่ียว 

8.  ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู�สูงอายุ  เช�น  การทัศนศึกษา  และสนับสนุนการออกกําลังกาย 

9.  สนับสนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล  สนับสนุนกิจกรรม  อสม.  และ
ส�งเสริมศูนย�กู�ภัยประจําตําบล 

10.  ส�งเสริมการสร�างบ�าน  ท่ีอยู�อาศัยให�แก�ผู�ยากไร�  ให�เพียงพอและท่ัวถึง  ตามโครงการ
บ�านท�องถิ่นไทยเทิดไท�องค�ราชัน  80  พรรษา 

11.  ติดตั้งกล�องวงจรปOดในจุดท่ีสําคัญท้ังตําบล 

ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ 

ในส�วนของการกําหนดนโยบายตามยุทธศาสตร�การบริหาร  เพ่ือให�ครอบคลุมถึงอํานาจ
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น  พ.ศ. 2542  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549   และกฎหมายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดอํานาจหน�าท่ี  ในการจัดบริการสาธารณะให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ซึ่งจะกล�าวโดยสังเขป  ดังน้ี  

1.  นโยบายด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสภาพแวดล�อมของตําบล  เพ่ือส�งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเป+นการวางรากฐานการพัฒนาอย�างย่ังยืน  โดย
มุ�งเน�นการเป+นศูนย�กลางในการให�บริการ  ดังน้ี 
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1.1  พัฒนาระบบการก�อสร�าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาและประสานงานการก�อสร�าง
เส�นทางภายในตําบล  และท่ีเช่ือมต�อระหว�างตําบลให�เป+นถนนแอสฟ<ลท�ติกและคอนกรีตท้ังหมด 

1.2  เสริมสร�างมาตรการในการปPองกัน  และแก�ไขป<ญหานํ้าท�วมขังในชุมชน  ให�มีและ
บํารุงทางระบายนํ้า  โดยการก�อสร�างและปรับปรุงท�อระบายนํ้า  รางระบายนํ้า  รวมถึงระบบระบาย
นํ้าเพ่ือแก�ไขป<ญหานํ้าท�วมขังอย�างเป+นระบบ 

1.3  ส�งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคต�างๆ  เช�น  การขยายเขตไฟฟPาและติดตั้งไฟฟPา
สาธารณะ  ให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  ประชาชนมีไฟฟPาใช�ในครัวเรือน  ก�อสร�างและบํารุงระบบประปาให�ได�
นํ้าท่ีสะอาดและให�ท่ัวถึง  ให�ทุกครัวเรือนมีน้ําใช�อุปโภค  บริโภค  พัฒนาแหล�งนํ้าท่ีมีอยู�เดิมให�สามารถ
ใช�ประโยชน�ได�อย�างคุ�มค�า  และจัดหาแหล�งนํ้าใหม�ตามความเหมาะสม 

1.4  ก�อสร�างและปรับปรุงศาลาหมู�บ�านให�เป+นท่ีทํากิจกรรมของหมู�บ�าน 

2.  นโยบายด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในสภาวการณ�ป<จจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ  การส�งเสริม การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจภายในท�องถิ่น  เป+นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ�ม  ให�มีความเข�มแข็งและย่ังยืน  ดังน้ี 

2.1  ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล�องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 สนับสนุน ส�งเสริมด�านการเกษตร กระบวนการเรียนรู�ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  
การเกษตรควบคู�กับการรักษาส่ิงแวดล�อม  โดยการใช�เกษตรอินทรีย� 

2.3  สร�างรายได�และลดรายจ�ายในครัวเรือน  เช�น  ส�งเสริมให�ราษฎรปลูกผักสวนครัว
เพ่ือลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือน  ส�งเสริมการจัดทําบัญชีรับจ�ายภายในครัวเรือน  ส�งเสริม  สนับสนุนการ
ขยายเครือข�าย  เพ่ิมศักยภาพผู�ประกอบการในพ้ืนท่ี 

2.4  สนับสนุน  ส�งเสริมกลุ�มอาชีพให�เติบโตและเข�มแข็ง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ�ม
ให�มีความเข�มแข็งอย�างย่ังยืน  พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล�อมของท�องถิ่น  และกระตุ�นให�
เกิดการพัฒนา  กระบวนการสร�างระบบเศรษฐกิจชุมชน  ขยายเครือข�าย  โดยจัดหาแหล�งรองรับ
สินค�าหรือตลาดส�งออกสินค�าของกลุ�มอาชีพ 

3.  นโยบายด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1  การส�งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา 

ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการปฏิรูปการศึกษา  ตามเจตนารมณ�แห�งรัฐธรรมนูญ  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให�เป+นสังคมแห�งความรู� อันเป+น
เง่ือนไขไปสู�ระบบเศรษฐกิจฐานความรู�  ให�ประชาชนท้ังปวงได�รับโอกาสเท�าเทียมกันท่ีจะเรียนรู�และ
ฝcกอบรมได�ตลอดชีวิต  และมีป<ญญาเป+นทุนไว�สร�างงานและสร�างรายได�  และนําพาท�องถิ่นให�รอดพ�น
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักการศึกษาสร�างชาติ  สร�างคน  และสร�างงาน  ตลอดจน
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การส�งเสริม  สนับสนุนด�านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให�เกิดความรู�คู�คุณธรรม  ภูมิป<ญญาท�องถิ่น  
ศิลปะและวัฒนธรรมของท�องถิ่น  ดังน้ี 

3.1.1  สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กก�อนวัยเรียน  ให�ได�ตาม
มาตรฐาน  เน�นคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 

3.1.2  ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการศึกษาท่ีทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ�  เช�น  
การติดตั้ง Wifi  เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�ของเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  ผ�านอินเตอร�เน็ต  
การส�งเสริมสนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ  ให�แก�  เยาวชน  และประชาชน  เพ่ือเตรียมความ
พร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

3.1.3  เพ่ิมช�องทางการเรียนรู�ให�ประชาชน  เช�น  อบรมการใช�อินเตอร�เน็ต  
สร�างศูนย�การเรียนรู�  ตลอดจนการบริการข�อมูลข�าวสารให�ประชาชน 

3.2  การส�งเสริมและพัฒนาทางด�านสุขภาพ 

การสร�างภูมิคุ�มกันทางด�านสุขภาพ  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห�งชาติ  ช�วย
รณรงค�ให�เกิดการพัฒนา  และปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางด�านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร�างเสริมสุขภาพ
และลดป<จจัยเส่ียงท่ีมีผลต�อสุขภาพ  ดังน้ี 

3.2.1  เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนให�ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ�  
แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตท่ีดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 

3.2.2  ส�งเสริมการดําเนินกิจกรรมด�านการสร�างเสริมสุขภาพของประชาชน  และ
การบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  การจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  โดยผ�านกลุ�มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.) 

3.2.3  สนับสนุนการควบคุมปPองกันการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ  และโรคไม�ติดต�อ  

ท่ีเป+นอันตรายต�อคนและสัตว�  โดยการสร�างขีดความสามารถในการเฝPาระวัง  ปPองกัน  ควบคุมและ
ดูแลรักษาอย�างเป+นระบบ  เช่ือมโยงกับทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

3.2.4  ประสานกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล  ในการปPองกันและ
ควบคุมโรคติดต�อ 

3.2.5  ส�งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคล�องกับการคุ�มครองผู�บริโภค 

3.3  การส�งเสริมและพัฒนาการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

3.3.1  สนับสนุน  ส�งเสริม  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามของท�องถิ่น  พัฒนาแหล�งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุและโบราณสถาน  ให�เป+นแหล�งเรียนรู�และ
แหล�งรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.3.2  รณรงค�ส�งเสริมกระบวนการสร�างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การสร�างวินัย 
และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
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3.4  การส�งเสริมและพัฒนาทางสังคม 

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล  ให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชน  เพ่ือให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ดังน้ี 

3.4.1  ส�งเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวกแก�การดําเนินงานด�านสวัสดิการ
สงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  และผู�ด�อยโอกาส  ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได�  
รวมท้ังได�รับการช�วยเหลือและได�รับการบริการอย�างท่ัวถึงและเป+นธรรม 

3.4.2  ปรับปรุงบ�านท่ีอยู�อาศัยให�กับผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส ท่ียากจน  
ขาดแคลนท่ีอยู�อาศัย 

3.5  การส�งเสริมและพัฒนาทางการกีฬาและนันทนาการ 

3.5.1  ส�งเสริมให�มีการแข�งขันกีฬาภายในหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน 

3.5.2  จัดกีฬาประเพณีให�มีหลายชนิดกีฬานอกเหนือจากฟุตบอล  และเปOด
โอกาสให�ประชาชนทุกเพศทุกวัยได�มีส�วนร�วมในการเล�นกีฬา 

3.5.3  ส�งเสริมนักกีฬาท่ีมีความสามารถให�เข�าแข�งขันในระดับอําเภอ จังหวัด 
หรือระดับประเทศ 

3.5.4  ส�งเสริมการออกกําลังกายให�ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

3.5.5  ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการกีฬาและลานกีฬาหมู�บ�าน  เพ่ือสุขภาพ
อนามัยท่ีดีของประชาชน ให�เด็กและเยาวชนใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน�  สนับสนุนให�มีการแข�งขัน
กีฬา  เพ่ือก�อให�เกิดความรัก  ความสามัคคีและปลูกฝ<งค�านิยมท่ีดีต�อการกีฬา 

3.6  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

3.6.1  ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ  อปพร.  ในตําบล 

3.6.2  สนับสนุน  ส�งเสริมการปPองกัน  ปราบปราม  และแก�ไขป<ญหายาเสพติด
ให�หมดไปจากพ้ืนท่ี  ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐ  เอกชนท่ีเก่ียวข�อง  ร�วมกันปPองกัน
และแก�ป<ญหาอย�างใกล�ชิด  เสริมสร�างความเข�มแข็ง  ความเข�าใจท่ีถูกต�องให�แก�สถาบันครอบครัว 

3.6.3  ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  การ
ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัยต�างๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเวลา 

4.  นโยบายด�านการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 
4.1  พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ให�ได�มาตรฐาน 

4.2  ประสานงานกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดสุราษฎร�ธานี  เพ่ือเข�าไปมีส�วนร�วมใน
การบริหารการท�องเท่ียวในตําบล 
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4.3  ให�องค�การบริหารส�วนตําบลเป+นศูนย�บริการการท�องเท่ียว 

5.  นโยบายด�านการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  ให�เป+นป<จจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต  เพ่ือ

เอ้ืออํานวยต�อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา  เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย�าง
ต�อเน่ือง  และเพ่ือเป+นการพัฒนาอย�างย่ังยืน  ดังน้ี 

5.1  จัดสถานท่ีท้ิงขยะไว�รองรับปริมาณขยะและกําจัดให�ถูกวิธี 

5.2  จัดรังวัดท่ีดินสาธารณะภายในตําบลทุกแปลงเพ่ือปPองกันการบุกรุก 

5.3  รณรงค�  ส�งเสริมการสร�างจิตสํานึกสาธารณะ  ทางด�านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  แก�ประชาชน  และชุมชน 

5.4  พัฒนาแหล�งนํ้าท่ีมีอยู�ให�เป+นท่ีอยู�อาศัยของสัตว�น้ําทุกชนิด 

5.5  สนับสนุน  ส�งเสริมให�ชุมชนมุ�งรักษาความสะอาดและความเป+นระเบียบเรียบร�อย
ของชุมชน  และสถานท่ีต�างๆ  ในตําบลให�เป+นเมืองน�าอยู� 

5.6  ส�งเสริมสนับสนุนการเฝPาระวัง  และการมีส�วนร�วมของชุมชน  ในการควบคุมและ
กําจัดมลภาวะท่ีมีผลต�อสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.7  ส�งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชน  ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  ขับเคล่ือนการจัดทําโครงการ  และการดําเนินกิจกรรมต�างๆ  ท่ี
มุ�งไปสู�การลดสภาวะโลกร�อน 

6.  นโยบายด�านการบริหารและจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให�บรรลุตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ท่ีได�ให�ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสู�ท�องถิ่น  ให�
ความเป+นอิสระแก�ท�องถิ่น  ในการกําหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงาน
บุคคล  ดังน้ัน  จึงมีความจําเป+นท่ีจะต�องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น
ขององค�การบริหารส�วนตําบล  ตลอดจนการเสริมสร�างจิตสํานึกของพนักงาน  เจ�าหน�าท่ี  และลูกจ�าง
ในการบริการประชาชน  ให�ได�รับความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจ  ดังน้ี 

6.1  พัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ให�เป+นองค�กรธรรมาภิบาล  ท่ีมี
หลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี  เป+นหน�วยบริการสังคมท่ีดี  มี
มาตรฐาน  ด�วยการส�งเสริมสร�างความร�วมมือ  ประสานงานกับทุกฝgายท่ีเก่ียวข�อง  สร�างกระบวนการ
เรียนรู�  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู�แก�สมาชิกสภาท�องถิ่น  ข�าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ�าง  ซึ่งเป+นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลท�าสะท�อน พร�อมท้ังสร�างเสริมกระบวนการพัฒนา 
ระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน  สร�างความสะดวก  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร�าง
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บุคลากรให�มีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการให�บริการ  เพ่ือรองรับการบริการแต�ละด�านให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน 

6.2  ส�งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค�กรชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน  ท่ีดําเนิน
กิจกรรม  และโครงการต�างๆ  โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมท้ังการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน  
เพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคล่ือนไปสู�ทิศทางของเมืองน�าอยู�  ชุมชนน�าอยู�  อย�างย่ังยืน 

6.3  ส�งเสริมสนับสนุนการประสานงาน  เพ่ือก�อให�เกิดการสร�างเครือข�ายการทํางาน  
ท้ังภาครัฐ  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในพ้ืนท่ี  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง  รวมถึง
ภาคเอกชน  องค�กรพัฒนาเอกชน 

6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได�  ให�มีความท่ัวถึงและเป+นธรรม  

6.5  รับฟ<งความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองแห�งระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต�เร่ิม
กระบวนการร�วมคิด  ร�วมทํา  ร�วมตรวจสอบ  โปร�งใสและปฏิบัติงานอย�างมีระบบ 

6.6  จัดสร�างอาคารท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนใหม�  เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของงานบริการ  และเกิดความสะดวกแก�ผู�ปฏิบัติงานและประชาชนท่ีมาติดต�อราชการ 

ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ 

การดําเนินงานในแต�ละภารกิจ  แต�ละโครงการ  สามารถเดินหน�าให�เป+นไปตามนโยบายท่ีมี
อยู�ท้ัง  6  ด�านน้ัน   มีป<จจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหน่ึง  คือ  การมีส�วนร�วมของชุมชนและทุกภาคส�วน  
ท่ีจะต�องเข�ามาช�วยกันเป+นพลังท่ีสําคัญ  ในการขับเคล่ือนอย�างจริงจัง การแก�ไขป<ญหาในตําบลท�าสะท�อน  
และการดําเนินงานตามนโยบาย  ท่ีกระผมได�แถลงต�อสภาฯ  แห�งน้ีไปแล�วน้ัน  ก็จะบังเกิดผลได�ในทาง
ปฏิบัติ  หรือสัมฤทธ์ิผลได�โดยไม�ลําบากนัก   ท้ังน้ี   ก็ด�วยความรู�  ความเข�าใจในภารกิจ  ทิศทางและ
เปPาหมายขององค�กร  ความร�วมมือของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในแต�ละระดับ   ตั้งแต�ระดับภายใน
องค�การบริหารส�วนตําบล อันได�แก�  สมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ข�าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริม
จากองค�กรภายนอก  และส�วนราชการต�างๆ  ตลอดจน  ชุมชน  พ่ีน�องประชาชน  เป+นต�น 

ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ 

กระผม  หวังเป+นอย�างย่ิงว�า  การร�วมมือกันของทุกภาคส�วนท่ีจะแปลงนโยบายไปสู�การ
ปฏิบัติ  ให�เกิดเป+นรูปธรรมขึ้นมาอย�างจริงจังน้ัน  จะส�งผลลัพธ�ต�อความเป+นสังคมท่ีดีและมีมาตรฐาน
ได� กระผมขอให�ความเช่ือมั่นต�อสภาฯ  แห�งน้ีว�า จะบริหารงานด�วยความถูกต�อง  สุจริต  ซื่อสัตย� 
รับผิดชอบ  โปร�งใส  ตรวจสอบได�  ไม�เลือกปฏิบัติ  มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และมีความมุ�งมั่นที่จะ
บริหารงานในองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ให�มีความเจริญก�าวหน�า  และสร�างความ
ทัดเทียมให�เกิดข้ึนในชุมชน   โดยจะยึดประโยชน�สุขของพ่ีน�องประชาชนเป8นหลัก  ครับ 

กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว�เพียงแค�นี้  ครับ 
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ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน
ผู�ทรงเกียรติที่เคารพ  ทุกท�าน 

กระผม  ขออนุญาตใช�เวลาในวาระน้ี  เพ่ือจัดโครงสร�างตามหลักการบริหาร  โดยเฉพาะ
อย�างย่ิง  ในส�วนของคณะผู�บริหาร  โดยการแต�งตั้งคณะผู�บริหารท่ีประกอบไปด�วย  รองนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  2  ท�าน  และเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  
1  ท�าน  เพ่ือให�เป+นไปตามมาตรา  58/3  และมาตรา  59 (3)  แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  ดังน้ี 

1.  นายวีระชัย  พันธ�ประทุม เป+น  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

2.  นายประยงค�  เกตกรณ� เป+น  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

3.  นายวีระยุทธ  วังแช เป+น  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

ซึ่งท้ัง  3  ท�านน้ี  กระผมจะได�มีคําส่ังแต�งตั้งทุกตําแหน�งอย�างเป+นทางการในวันน้ีครับ    
จึงขอประกาศให�ทุกท�านได�รับทราบโดยท่ัวกันครับ   

 

ขอได�รับความขอบคุณจาก 
นายธวัชชัย  ทองตําลึง 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
20  พฤศจิกายน  2556 


