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ค าแถลงนโยบาย 
ของ 

นายสุจิต ช านาญกิจ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  
        และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 

กระผมนายสุจิต ช านาญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ   
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ  ที่เคารพรักทุกท่าน เพ่ือที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
 

ก่อนอ่ืน กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน   มอบโอกาสและให้ความไว้วางใจกับ 
กระผมในครั้งนี้  และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามารับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลกุแหระ
ด้วยความตั้งใจจริงในการพัฒนาต าบลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า   เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ด้วยความพร้อม  
กระผมจะขอปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งเน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลเกิด
ความคุ้มค่ากับภาษีของพ่ีน้องประชาชน   ภายใต้สโลแกน  " ความเดือดร้อนของท่าน คือ งานของเรา"                
เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยน้อมน าพระ
ราชด ารัสของสมเด็จ  พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มาเป็นกรอบ
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  ดังที่ทรงกล่าวไว้ว่า "เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใดเม่ือได้รับข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน  ก็บอกว่าให้ไปร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น"  นั้น 
 

ท่านประธานสภาครับ   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่  21 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕64    
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17  และมาตรา  106  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562   และข้อ  179  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย ตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562  ประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้นายสุจิต ช านาญกิจ  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  เพ่ือเปิดโอกาสให้กระผม
ได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ นั้น 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา  58/5  วรรคแรกความว่า”ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่           
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับ  แต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” ประกอบกับวรรคสามความว่า”การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย   โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็น        
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย”  ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมเอกสาร
ดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ  เพ่ือแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว  เพ่ือให้การบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจตามอ านาจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
ซึ่งได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก  1  ปีนั้น  โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นประชาชน      
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เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  และสร้างสมดุลในการพัฒนา  ทุกมิติ  ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย  2580  ก าหนดไว้ดังนี้  
“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบกับสภาพปัญหา  สถานการณ์จริงในท้องถิ่น  บัดนี้กระผมได้ด าเนินการจัดท านโยบายส าหรับการบริหารจัดการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแถลงต่อสภาฯ  แห่งนี้โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ  ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ  ให้ได้รับทราบและเป็น
แนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระโอกาสต่อไปตามล าดับดังนี้ 

 

  1.  นโยบายด้านการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
๑.1  บริหารงานด้วยความเป็นธรรม 
๑.๒  ให้ความรู้ทางด้านการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๑.๓  พัฒนาการบริหารให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระให้เป็นองค์กรกลางประสานงานกับทุกภาคส่วน สร้าง
การเมืองภาคประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงความคิดและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ 
  2.  นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
๒.๑  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลกุแหระให้เป็นประตูสู่เมืองนครศรีฯ 
๒.๒  สนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาและสร้างนักกีฬาของต าบลกุแหระเพ่ือเป็นตัวแทนในการแข่งขัน
ระดับอ าเภอ จังหวัดและระดับชาติต่อโป 
๒.๓  จัดตั้งศูนย์การกีฬาเยาวชนต าบลกุแหระ 
  ๓. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๓. ๑  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่ม/การจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
๓.๒  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ท่ีสนใจการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเข้าศึกษาอบรม  ดูงานและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เพ่ือสร้างรายได้ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าของสินค้านั้น ๆ 
  4.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
4.1  สนับสนุนส่งเสริมการดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4.2  สนับสนุนส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน 
๔.3  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ให้เข้าถึงประชาชนในการบริการ
สาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.5  ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ในเขตชุมชน 
  5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
๕.2  จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
๕.๓  อนุรักษ์และสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน 
  ๖. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖.๑  ส่งเสริมการศึกษาร่วมกับโรงเรียนภายในต าบล ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่
ระดับมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
๖.๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน 
6.3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐาน  ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน 
๖.4  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งธรรมะเพ่ือคุณภาพของชีวิต  สร้างจิตส านึกในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 



- 3 – 
 

  7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน เพื่อประโยชน์ในการสัญจร 
7.2  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ไฟส่องทางในเขตชุมชน 
7.3  ขยายเขตไฟฟ้า 
7.4  พัฒนาแหล่งน้ า  การประปาและปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา 
7.5  ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็น
ความส าคัญอย่างยิ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมจะส่งผลลัพธ์สู่สังคมที่ดีกระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้
ว่าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย  ไม่เลือกปฏิบัติ    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระให้มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นน าของอ าเภอทุ่งใหญ่โดยยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง   กระผมขอ
จบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 


