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เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน    
หัวหน้าส่วน และผู้ที่อยู่ในห้องประชุมทุกท่าน 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น    
กระผม นายกูฮาลิ่ม  อูเซ็ง ได้รับการเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
บริหาร ซึ่งจะต้องเป็นผู ้นำในการบริหารการพัฒนาเพื ่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกของประชาชนตำบล        
เกาะสะท้อน ขอแถลงนโยบายในการบริหารต่อสภาอันทรงเกียรตินี ้ โดยมีหลักการว่า ในการบริหารงานนั้น          
จะยึดมั่นหลักการในระบบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมั่นในระเบียบกฎหมายเพ่ือให้เกิด
ความยุติธรรมและความเที่ยงตรง ความโปร่งใส และจะแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนและสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
และการประสานความร่วมมือทุกด้าน 

กระผมตระหนักดีว่าตำบลเกาะสะท้อนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
ประชาชนมีคุณภาพ มีการสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม
ของชาวตำบลเกาะสะท้อน ส่งเสริมพัฒนาคุณค่าทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของชาวตำบลเกาะสะท้อน 
ส่งเสริมพัฒนาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวพัฒนาเครือข่ายพลังมวลชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีระบบการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

กระผมและผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบล โดยมีวิสัยทัศน์ (แนวคิด) เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้ คือ “ดำเนินไปในทางสายกลาง เป็นเหตุ  
เป็นผล อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัฒน์” ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายไว้  7  ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง และสายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน         

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
1.2 สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตตำบลเกาะสะท้อน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 
1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค 
1.4 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและจัดให้มีโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมและ

ทั่วถึง 
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในตำบลตามบริบทแต่ละหมู่บ้าน เช่น การทำนา 

การเพาะปลูก การประมง และอ่ืนๆ  
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื ่อเพิ ่มรายได้และ

มูลค่าเพ่ิม 
2.3 ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งกระบานการเรียนรู้แก่เกษตรกร       

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการผลิต รวมทั้งพัฒนาทักษะและ
ฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

2.4 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน การค้า การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและการลงทุนใน
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

2.5 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล เช่น กลุ่มทำนา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม
เลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ กลุ่มเพาะปลูกและกลุ่มอื่นๆ 

2.6 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนเมืองชายแดน 
3. นโยบายด้านสังคม 

3.1 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบตลอดจนการบำบัดผู้ติดยาเสพ    
  ติดให้สามารถกลับไปสู่สังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

 3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยประชาชนมี
ส่วนรวม 

 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนรวมแก่ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส    
ตลอดจนผู้สูงอายุในตำบล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3.4 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตลอดจนถึงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในตำบล 

3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน สังคม (ซารีกัตมาตี) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
สภาองค์กรชุมชน ตําบล  

3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ชุมชน สถาบันการเงินชุมชนตาม
หลักการอิสลาม (ซารีอะห์) 

4.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
     4.1  สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 

      4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
   4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ประจำมัสยิด (ตาดีกา) กีรออาตีและที่สอนศาสนาประจำ      

หมู่บ้าน 
     4.4  พัฒนาศาสนสถาน (มัสยิด บาลาเซาะห์ วัด) ของทุกศาสนาให้มีความพร้อม  

  4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  4.6  ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตำบล 
  4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุข และการกีฬา 
   5.1  สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนโดยให้ชุมชนให้มี                

ส่วนรวมในการดำเนินการ 
    5.2   สนับสนุนการควบคุมป้องกันการการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 5.3  สนับสนุนให้เพิ่มรถฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และสนับสนุนให้มีรถกำจัดปฏิกูล (รถดูดส้วม) เพื่อให้บริการ 

ประชาชนในตำบล 
 5.4  ผลักดันให้มีการสร้างสนามฟุตบอล และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาอ่ืนๆ เช่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ เป็นต้น  
 5.5  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชนและเยาวชนทุกระดับ 
 5.6  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สถานที่สำหรับพักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น 

5.7  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนทุกหมู่บ้านและส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     6.1  ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญและสองข้างทางถนน 
     6.2  การพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในตำบล 
     6.3  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ ่งแวดล้อมตลอดจนการบำบัดฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 

     7.1  ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาความร ู ้ ความสามารถและค ุณธรรมจร ิยธรรมบ ุคลากรในองค์ กร  
     7.2  ปรับปรุงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเขตของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน 
    7.3  พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้มีมาตรฐานในการบริการประชาชน 
    7.4  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
    7.5  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
    7.6  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกระดับ 
 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 การกำหนดนโยบายตามที่กระผมได้กล่าวมา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ตำบลเกาะสะท้อนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในหลายๆด้าน 
กระผมขอให้สัญญาต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือให้โดยถ้วนอย่างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ขอขอบคุณ 


