
ค ำแถลงนโยบำย 
ของ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเรือ 
วันที่   4   กุมภำพันธ์  2565 

เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเรือที่เคำรพ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำเรือทุกท่ำน  

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  
 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  25
มกราคม  พ.ศ.2565  ซึ่งผม  นายช านาญ  ลักษณะชฎา  ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตต าบล
ท่าเรือ  เลือกให้มาด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ  นั้น 
  ผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะด าเนินการพัฒนาต าบลท่าเรือในด้านต่างๆเพ่ือน าพาต าบล
ท่าเรือไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  “ท่าเรือสวยงาม  ประตูน ้าชื่นชีวา  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” โดยการบรูณาการทุกภาคส่วน  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาและด าเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
  ผมได้จัดท านโยบายการพัฒนาและการบริหารขึ้น  โดยสานต่อนโยบายเดิม  และเพ่ิมเติม
นโยบายใหม่  ซึ่งจะได้แถลงนโยบายการพัฒนาและการบริหารต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเรือในครั้งนี้  ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาต าบลท่าเรือ  ผมได้ด าเนินการก าหนดนโยบายการพัฒนาให้
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2561 -2580)  และอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน  ผมขอน าเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา  โดยขอ
น าเสนอเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 
นโยบำยเร่งด่วน 
  1.  การป้องกันและควบคุมโรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  
โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน  เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ต าบลท่าเรือ 
  2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ  มูลฝอย  เพ่ือลดปริมาณขยะและมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  3.  เร่งด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้มีมาตรฐานและขุดลอกคูคลอง  
ลดปัญหาการตื้นเขิน  เพื่อป้องกันน้ าท่วม  ส่งเสริมด้านเกษตรกรรม  และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
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นโยบำยหลัก 
  1.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
       นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่
ประชาชนทุกคนในต าบลท่าเรือพึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ  ตามมาอีกด้วย  โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย  ดังนี้ 
   1.1  สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตต าบลท่าเรือทั้งระบบให้
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการสัญจร   
   1.2  สานต่อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนทุกสายและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   1.3  เร่มด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึงท้ังต าบลท่าเรือ 
  2.  นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
       การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นอีกนโยบายที่ให้
ความส าคัญ  เนื่องจากเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเรือมีสังคมแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด
ความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน  เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีแนวทางด าเนินนโยบาย  ดังนี้ 
   2.1  มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาแวดล้อมที่ดีของต าบลท่าเรือให้สะอาด  สวยงาม  
น่าอยู่อาศัยและเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
   2.2  ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่างๆ 
เช่น  น้ าเสีย อากาศเสีย  เป็นต้น 
   2.3  ส่ งเสริมและด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของต าบลท่ าเรือ  ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  สวนหย่อม  หรือสถานที่ออกก าลังกาย 
  3.  นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ของประชำชน 
       เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเรือมีรายได้เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต  มีอาชีพเสริม  ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย  ดังนี้ 
   3.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  ด้วยการ
สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ 
   3.2  ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าส าหรับจ าหน่าย
นักท่องเที่ยว  และผู้สนใจ  ผ่านระบบออลไลน์ (ON  LINE)  
   3.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน  และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
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  4.  นโยบำยด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิตของประชำชน 
       เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่างๆ  ในอันที่จะ
ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชน  ในสังคมและประเทศชาติมีความปกติสุข  โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย  
ดังนี้ 
      4.1  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมด้านวิชาการและ
นันทนาการแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มรูปแบบ 
   4.2  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี  มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสายตา  การดูแลผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  โดยการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  ยกระดับการบริการสาธารณสุข  
การดูแลสุขภาพ  ติดตาม  ประเมินผล  ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  และสานต่อกิจกรรมผู้สูงอายุแบบเชิงรุก  
เพ่ือให้เข้าถึงผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึงทัดเทียม (ติดเตียง  ติดบ้าน  ติดสังคม) 
   4.3  สนับสนุนและด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายและยุทธศาสตร์
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกมิติ 
   4.4  มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   4.5  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  ให้กับนักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชน   
   4.6  ส่งเสริมสนับสนุน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น 
  5.  นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
       นโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินนโยบาย  ดังนี้ 
   5.1  พัฒนาประสิทธิภาพโดยสร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย  อุทกภัยและสาธารณภัยต่างๆอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   5.2  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ  ด้านการ
จัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
   5.3  มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกทุกด้าน  เพ่ืออ านวยความสะดวกและพึงพอใจแก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลท่าเรือ  ใน
ลักษณะ  “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ” 
   5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหมู่บ้านทั้ง  19  หมู่บ้าน  เพ่ือเป็น
แนวร่วมในการพัฒนาต าบลท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพ 
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   5.6  มุ่งเน้นการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือโดยใช้หลัก        
ธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้ 
    1)  หลักนิติธรรม  ก าหนดให้มีวิธีการในการเสนอให้ตราข้อบัญญัติ  กฎ  
ข้อบังคับต่างๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และสังคมยินยอมพร้อมใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น  โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย  มิใช่ตามอ าเภอใจ  
หรือตามอ านาจของตัวบุคคล 
    2)  หลักคุณธรรม  โดยยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  ส านึกในหน้าที่ของ
ตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
    3)  หลักควำมโปร่งใส  ส่งเสริมให้มีความไว้วางใจซึ่งกัน  โดยมีการให้และ
การรับข้อมูลที่สะดวก  เป็นจริง  ทันสถานการณ์  ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม  มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน  และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
    4)  หลักกำรมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และ   
ร่วมคิด  ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือในด้านต่างๆ  
เช่น  การแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  นอกจากนี้ยังรวมไป
ถึงการร่วมตรวจสอบ  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระท าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือด้วย 
    5)  หลักควำมรับผิดชอบ  ตรวจสอบได้โดยให้มีกระบวนการที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนในความรับผิดชอบ  ตระหนักในหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของต าบลและบ้านเมือง  กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง  และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
    6)  หลักควำมคุ้มค่ำ  ปลูกฝังให้คนในองค์กรมีความคิดที่ถูกต้องในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม    
มีระบบป้องกันการสมยอมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ 
   5.7  ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างาน  ตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผน  การคิด  การตัดสินใจ  และปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5.8  ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ 
   5.9  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ  รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเรือท่ีเคำรพ 
  การบริหารงานตามนโยบายที่ผม  นายช านาญ  ลักษณะชฎา  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเรือ  ได้แถลงมาดังกล่าวข้างต้นจะส าเร็จไม่ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ  จากพ่ีน้อง
ประชาชน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ  และการสนับสนุนจากท่านในการที่จะพัฒนา  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนและ
พัฒนาต าบลท่าเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ภารกิจข้างหน้า  ส าคัญกว่าการแข่งขันทางการเมือง 

ขอบคุณครับ 
 


