
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 กําหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าท่ี ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นั้น 

 บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําปี พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
58/5 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 จึงประกาศคําแถลงนโยบายดังกล่าวให้ทราบโดยท่ัวกัน ดังนี ้

  ๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   นโยบายด้านการบริหารจัดการ ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การทํางานภายใต้หลักธรรมมาภิบาล เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพภายใต้การทํางานด้วย 
การบริหารเชิงรุก พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ประชาชนพึงพอใจ 
   ๑.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองให้เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ท่ีมี
หลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี และเป็นหน่วยบริการสังคมท่ีดี มี
มาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอัน
สําคัญของตําบลตะเคียนทอง พร้อมท้ังสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน 
สร้างความสะดวก ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการให้บริการ เพ่ือ
รองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
   ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนิน
กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองนา่อยู ่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
   ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทํางาน ท้ัง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องรวมถึงภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน 
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   ๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความท่ัวถึง เป็นธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตรวจสอบโปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
   ๑.๕ เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในท้องถ่ินส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักการบริหารโดยมี 
ส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนให้เกิดความรัก ความสามัคคี อันเป็นพลังในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้มีความม่ันคง ยั่งยืน 

 ๒. นโยบายด้านการด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ี ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบใหส้ามารถพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพพร้อมก้าวสู้ประชาคมอาเซียน 
   ๒.๑ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
   ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบตามอํานาจหน้าท่ีของ
ท้องถ่ิน ท่ีทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๒.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้อย่างถูกต้อง 
   ๒.๔ ส่งเสรมิ สนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา และวัฒนธรรมใหเ้ยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วม 

  ๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริม พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการจัดลําดับ
ความสําคัญของการพัฒนาสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทําแผนแม่บทชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนี ้
   ๓.๑ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีพอเพียงต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
   ๓.๒เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในตําบล ให้มีและบํารุง
ทางระบายน้ํา โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา รวมถึงระบบระบายน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓. พัฒนาและปรับปรุงถนน ทางน้ํา ทางเดิน ให้ได้มาตรฐาน 

  4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
   ๔.๑พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพร้อมการระบาย
น้ําให้มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ 
   ๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับประชาชนได้อุปโภคบริโภค โดยการพัฒนาแหล่ง
น้ําท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ําใหม่ตามความเหมาะสม 
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   4.๓ ส่งเสริมดูแลคุ้มครองและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษา
สํารวจแหล่งน้ําตามธรรมชาติ และป่าชายเลนท่ีมีอยู่ท้ังตําบลเพ่ือท่ีจะพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การประกอบอาชีพของประชาชนพร้อมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต 
   ๔.๔ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการแยกประเภทขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพ่ือการบริหารจัดการ จัดให้มีภาชนะและการบริการในการจัดเก็บ ทําลาย 
   ๔.๕ รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
   ๔.๖ สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน และสถานท่ีต่าง ๆ ในตําบลให้เป็นเมืองน่าอยู ่
   ๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกําจัด
มลภาวะท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ๔.๘ ส่ งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งไปสู ่
การลดสภาวะโลกร้อน 

  5. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการสังคม 
   พัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของตําบล ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะ
ยากลําบากสนับสนุน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่องรวมถึงการบริการด้านสุขภาพ
ในเชิงรุก ท้ังในเรื่องการป้องกันระงับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อท่ีเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชน ดังนี ้
   ๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงและ
มีสุขภาพจิตท่ีดีและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   ๕.๒ ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและต่อเนื่อง 
   ๕.๓ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ท่ี
อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็น
ระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
   ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
   ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่การดําเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

  ๖. นโยบายด้านบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน ดังนี ้
 
 

6.1 สนับสนุน... 
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   ๖.๑ สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ิน พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  ๖.๒ สนับสนุนประเพณีสวดดอนประจําปี ของทุกหมู่บ้าน 
   ๖.๓ สนับสนุนประเพณีแห่เรือพนมพระและส่งเสริมการเข้าร่วมงานชักพระเพณีของ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
   ๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
   ๖.๕ ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชนในตําบล 

  7. นโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการในระดับหมู่บ้าน ตําบลส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตําบลเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอําเภอและจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาต่อยอด
สําหรับผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้
เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนห์่างไกลยาเสพติด 
   ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน ให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 
   ๗.๒ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอําเภอ
และจังหวัด และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สําหรับผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬา 
   ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้หมดไปจากพ้ืนท่ี ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกซนท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันปอ้งกันและแก้ปัญหา
อย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนท่ี
เข้มแข็ง 

  ๘. นโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเยาวชน อสม. อพปร. กลุ่มอาชีพ
เกษตรกร และประมงให้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
   ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในท้องถ่ินเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี ้
   8.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถ่ินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่ายโดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ 
   ๘.๒ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการประมง กระบวนการเรียนรู้ภาคประมง 
   ๘.๓ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุนขยายเครือข่าย เพ่ิม
ศักยภาพผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 
  8.4 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 9. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชายเลน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน 
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  ประกาศ ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
 
 

             (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


