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เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากและพี่น้องข้าราชการที่เคารพ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
หมาก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยข้าพเจ้า นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ ได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาทาหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อันมีผลให้มีอานาจหน้าที่ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
มาตรา 58/5 กาหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้กระทาโดย
เปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกคนที่มาประชุมด้วย
กระผม ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวตาบลเกาะหมาก เลือกตั้งให้เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก เพื่อทาหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากและ
จัดบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาตาบลเกาะหมากให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของกระผมในฐานะนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีต่อจากนี้ไป กระผมจะยึดหลักการแนวทางในการ
บริหารราชการ ที่สาคัญ ๔ ประการ ดังนี้
๑. ดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาตาบลเกาะหมากตามที่กระผมได้แจ้งไว้ กับประชาชนเมื่อ
ตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนกระทั่งการพัฒนาอย่างสมดุล รอบด้านและทั่วถึง
๒. ดาเนินการพัฒนาตาบลเกาะหมากโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานต่าง ๆ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะหมาก กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
๓. น้อมนาพระปฐมบรมราชโองการ พระราชดาริและพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาตาบลเกาะหมาก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
๔. บริหารงานโดยอาศัยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (Good Governance) และการ
บริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

สาหรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาพื้นที่ ตาบลเกาะหมากขององค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะหมาก ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีนั้น กระผมมีนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
-21. นโยบายด้านโครงร้างพื้นฐาน
๑.1 เร่ ง รั ด แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและความจ าเป็ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานในเชิ ง รุ ก
ดาเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
1.2 ปรับ ปรุงและพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเส้ นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น ถนน และ
สะพาน เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาและการดารงชีพของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน
เพื่อส่งเสริม การขนส่ง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1.3 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การต่ า ง ๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพียงพอ ต่อความต้องการ ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
2. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา
2.1 พัฒนาศูน ย์พัฒนาเด็ กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้ มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.3 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตาบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
2.4 ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา เครื่องออกกาลังกาย เครื่องเด็กเล่น ให้ได้มาตรฐาน อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และเพียงพอทั่วถึงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. นโยบายด้านสาธารณสุข
3.1 ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดให้มีเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น
3.2 ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะของประชาชน โดยมี ก องทุ น
หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
3.3 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดาเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อน การ
ทางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการคัดแยกขยะจากต้นทางและมีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน
4.3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.๑ ส่ งเสริมและสนั บ สนุนประชาชนและกลุ่ มอาชีพต่างๆ ให้ ผลิ ตและพัฒ นา ผลิ ตภัณฑ์
ครัวเรือน/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5.2 ส่งเสริมและสนั บ สนุ นให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิต โดยนาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
-35.3 พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง สถานที่ท่อ งเที่ย วในพื้นที่ ประชาสั ม พันธ์ กิจกรรมต่ างๆ เพื่อ ดึงดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน
5.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิง
ประวัติศาสตร์ของตาบล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
6. นโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีตประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน เช่น บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน) เพื่อให้
ประชาชนในพื้นทีเ่ กิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
7. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
7.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในตาบลเกาะหมากได้รับสวัสดิการที่พึงได้จากภาครัฐอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และสนับสนุนการพัฒนา
สังคมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
7.3 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่ น โดยสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีความ
รัก ความเข้าใจกัน มีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาท และหน้าที่ ไม่สร้างปัญหาและเป็นภาระ
ให้แก่สังคม
7.4 ส่งเสริมสิทธิและบทบาทของสตรีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้สามารถเป็นผู้นาและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเท่าเทียม
8. นโยบายด้านสังคมและความปลอดภัย
8.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิ ภาพในการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยตามมาตรฐานกาหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมทบทวน ซ้อ มแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
8.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อ
เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่
8.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้าง จิตสานึกใน
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยชุมชนและครอบครัว
8.4 พัฒนาและปรับปรุงการบังคับใช้ข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางสังคม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การปกครองท้องถิ่น
9.1 บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากด้วยความโปร่งใสสุจริต และยึดมั่น ในหลักธรร
มาภิบาล

9.2 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่สาคัญและการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
-49.3 พัฒนาองค์กรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
9.4 พัฒนาบุคลากรทุกประเภทขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.5 สนับสนุนค่านิยมองค์กรในการบริการประชาชนจิตสาธารณะการปฏิบัติงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
การทางานร่วมกันเป็นทีม การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ในหน่วยงานและการมุ่งเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
9.6 บริหารงานคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยคานึงถึงการรักษาวินัย การคลังอย่าง
เคร่งครัด
9.7 ส่ งเสริ มการประชาสั มพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่ าวสาร โครงการพัฒ นากิจกรรมบริการ
สาธารณะ ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเน้นย้าความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
การกาหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากดังกล่าว ได้วาง
ไว้อยู่บนพื้นฐานของความจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากนั้น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาว
ต าบลเกาะหมากและค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตย ทั้ ง ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากดังกล่าว จะประสบ
ความสาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะหมาก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทุกท่านในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
และที่ ส าคัญ อย่ างยิ่ งคือ ประชาชนชาวตาบลเกาะหมาก ซึ่ งกระผมในฐานะที่เป็น ผู้ ได้รั บการเลื อกตั้งจาก
ประชาชนชาวตาบลเกาะหมาก ในตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์สุขของประชาชนชาวตาบลเกาะหมากต่อไป ขอบคุณครับ
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