๑
สวนที่ ๑
คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน
(นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ)
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ตามที่ กระผม นายจี ร ะศั กดิ์ เล็งฮะ ไดรับเลือกตั้ งเปนนายกองคการบริห ารสว นตําบลเกาะ
สะท อน ในการเลื อกตั้งวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๕๖ และไดประกาศรับ รองผลการเลื อกตั้งตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา
๕๘/๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่
6) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดไววา “กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแตวันประกาศผล
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล” ซึ่ง นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะ
สะทอน ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ในการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ ๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กระผม ในฐานะนายกองค การบริ ห ารส ว นตํา บลเกาะสะทอน ได กํา หนดแนวนโยบายในการ
บริ ห ารงานขององค การบริ ห ารส ว นตํา บลเกาะสะทอน เปน การกําหนดทิศทางใหตรงกับ ปญ ญาความ
ตองการของประชาชน และสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะ
สําเร็จไดนั้น ตองอาศัยการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก จึงจะสําเร็จไดเปนอยางดี โดย
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และประชาชนสวนรวมใน
การปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดหลักตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาตําบลเกาะสะทอน ใหเจริญกาวหนา
ไปสูการเปน “ชุมชนเขมแข็งและนาอยูอยางยั่งยืน”โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหาร
จัดการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 มาตรา 58/5
วรรค 5 ให นายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป
กระผมขอแถลงผลการดําเนินงานใหทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทาสะทอนไดรับทราบ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ที่ไดแถลงตอสภา อบต.
ประกอบดวย 7 ดาน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
นโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
นโยบายดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
นโยบายดานเศรษฐกิจ
นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
นโยบายดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
นโยบายดานดานการบริหารจัดการ

โดยสรุปสาระสําคัญของนโยบายที่กลาวมาเบื้องตน ดังนี้
๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
องค การบริห ารสว นตํ าบลเกาะสะทอนมุงมั่น ที่จะพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานใหไดมาตรฐานเพื่ อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลโดยมีแนวทางดังนี้
๑.๑ สรางและบํารุงรักษาถนนทุกสายทั้งเสนทางสายหลัก สายรองและทางเชื่อมระหวางหมูบาน
โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนที่ไดมาตรฐานประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป
๑.๒ สรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําในเขตตําบลเกาะสะทอน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขต
ตําบลเกาะสะทอน
1.3 กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค
๑.4 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาตามสภาพพื้นที่ใหครอบคลุมและทั่วถึง
๑.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตําบลเกาะสะทอนใหครอบคลุมและทั่วถึง
2. นโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบลเสะทอน
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะห และสวัสดิการสังคมผูดอยโอกาส
2.3 สงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความอบอุนใหแกครอบครัว
2.4 ส ง เสริ ม ด า นการออกกํ า ลั ง กาย การกี ฬ า และนั น ทนาการเพื่ อ ประชาชนในเขตตํ า บล
เกาะสะทอนมีสุขภาพที่แข็งแรง
2.5 สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมองคกรตางๆในตําบลเกาะสะทอน
2.6 สงเสริมการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
2.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปองกันปราบปรามและบําบัดยาเสพติด
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3. นโยบายดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 ส ง เสริ ม ให ค วามรู ความเข า ใจ แก ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษา
ความสงบเรียบรอยในตําบลเกาะสะทอน
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล
4. นโยบายดานเศรษฐกิจ
4.๑ สนั บสนุน ส งเสริ มการลงทุน และพาณิช ยกรรมโดยสรางระบบเศรษฐกิจ ที่ดีมั่นคงสงเสริม
การคาการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบานการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดยอม
4.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชน
แบบพึ่งตนเอง
4.๓ ส งเสริ มอาชี พเพิ่ มรายได ใหกับ ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น
5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.1 ส งเสริ มและปรั บปรุงระบบสิ่งแวดล อมตลอดจนการบําบั ดฟ น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
5.2 ปรับภูมิทัศนสถานที่สําคัญและสองขางทางถนน
5.3 การพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบล
5.4 รณรงค ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก และการมี ส ว นร ว มของประชาชนในตํ า บลในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
6. นโยบายดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
6.2 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา
6.3 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของตําบลเกาะสะทอน
6.4 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
7. นโยบายดานดานการบริหารจัดการ
7.1 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองคกร
๗.2 พั ฒ นาปรั บ ปรุ งจั ด หาวั ส ดุ อุป กรณ ครุ ภั ณฑ ที่จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานและ
เจาหนาที่ใหพรอมปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการประชาชนตําบลเกาะสะทอน
7.3 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ใหมีมาตรฐานในการใหบริการประชาชน
7.4 ปรับปรุง และสรางระบบการใหบริการใหทนั สมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน
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การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกาะสะทอน ควรยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม : อบต. ควรบริหารและดําเนินงานภายใต ระเบียบ กฎหมาย ที่
กําหนดไว และออกขอบัญญัติซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาชน เชน
1.1 มีการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ
1.2 มีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกตองตาม
ระเบียบ
1.3 มีการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ
1.4 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในการจัดทําขอบัญญัติของ อบต. เพื่อให
ประชาชนยอมรับในขอบัญญัตินั้น
2. หลักคุณธรรม : อบต. ควรบริหารและดําเนินงานดวยความเปนธรรมเสมอภาค
และเทาเทียมกัน เชน
2.1 มีการจัดสรรโครงการและงบประมาณลงหมูบาน ดวยความเปนธรรมตามเหตุผล
และความจําเปน โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ไมเห็นแกประโยชนสวนตนและ
พวก
พอง
2.2 มีการบริหารงานดวยคุณธรรม ยึดความสงบสุข และสันติสุขเปนสําคัญ ไมใช
อํานาจหรืออิทธิพลบังคับขมขู
2.3 มีการบริหารงานบุคคล พิจารณาความดีความชอบของพนักงานสวนตําบล โดย
ยึดหลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส : อบต. ตองบริหารงานและดําเนินงานโดยเปดเผยขอมูล
ตาง ๆ ใหประชาคมทราบ เชน แผนพัฒนา อบต. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประกาศการจัดซื้อ
จัดจาง (ประกาศสอบราคา และประกาศประกวดราคา) บัญชีรายรับ – รายจาย ของ อบต. เปนตน
การเปดเผยขอมูลโดยวิธีการตอไปนี้
3.1 การปดประกาศ
3.2 การประชุมชี้แจง
3.3 การแจกเอกสาร
3.4 การประกาศขาวสารตาง ๆ ของทางราชการ ตามหอกระจายขาวประจําหมูบาน
4. หลักการมีสวนรวม : อบต. ควรบริหารและดําเนินงาน โดยใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม เชน
4.1 เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเสนอปญหาและความตองการ (หรือโครงการ)
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา อบต.
4.2 การจัดตั้งตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง
4.3 จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
5. หลักความคุมคา : อบต. ควรบริหารและดําเนินงานดวยความประหยัด และ
คํานึงถึงความคุมคาของเงินหรือทรัพยากรที่ใชไป เชน
5.1 มี ก ารตั้ ง งบประมาณและจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในราคาที่ เ หมาะสม ไม สู ง เกิ น ความ
เปนจริง

๕

จาก อบต.
อบต.

5.2 มีการใหบริการดวยความรวดเร็ว
5.3 จั ด เจ า หน า ที่ เ พื่ ออํา นวยความสะดวกทั่ว ไปใหแ กป ระชาชนที่ม าขอรับ บริ การ
5.4 มีการจัดเจาหนาที่เพื่อใหคําปรึกษาแกประชาชนที่มาขอรับบริการสาธารณะ จาก

6. หลักความรับผิดชอบ : อบต. ควรบริหารและดําเนินงาน โดยยึดเอาผลประโยชน
สวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ เชน
6.1 มีการจัด รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู มีสว นไดเ สียโดยตรง แลวเอา
ขอมูลที่ไดจากการรับฟงมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
6.2 มีการจัดทําเอกสารหรือจัดเวทีประชาคม
6.3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
6.4 มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ อบต. เชน มีการ
รับฟงความคิดเห็น หรือขอติ – ชม มีตูรับความคิดเห็น จากประชาชน มี
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
“การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”
เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย ดังตอไปนี้
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

