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วันที ่5 มกราคม พ.ศ.2565 
 
เรียน  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว และสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
 
 ตามที่ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วแล้ว 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกระผมนายเจษฎา  ชูชาติ  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแก้ว  

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 58/5 ก าหนดว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล บัดนี้กระผมได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของพ่ีน้อง ประชาชน และเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ในช่วงระยะเวลา 
4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไปโดยยึดหลักการ “รู้ปัญหา พัฒนาทุกด้าน บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน” 
กระผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ได้ก าหนดไว้ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจตลอดจน
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
ดังนั้น นับว่าเป็นภารกิจอันส าคัญที่กระผมยึดถือ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการท างานเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ทุกท่าน ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ถูกก าหนดให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ในวันนี้กระผมจะปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 
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1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
1.1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและพ่ึงตนเอง 
1.3 ส่งเสริมด้านอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ า และรางระบายน้ า 
2.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.3 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
2.4 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ (ส่องสว่าง) บริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง และพ้ืนที่สาธารณะใน

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
2.5 ให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

3. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ/รักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
3.2 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
3.3 การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
3.4 สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.5 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.6 การเตรียมความพร้อมของสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
3.7 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
3.8 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว 
3.9 การให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็ก 
3.10 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
3.11 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน 
3.12 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
3.13 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.14 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
3.15 การบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
3.16 การสร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.17 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 4. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     4.1 การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ 
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 5. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 การบ าบัด ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
     5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     5.3 การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     5.4 รณรงค์ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

          สิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายพัฒนาด้านประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     6.2 การพัฒนาและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของท้องถิ่น 
     6.3 การเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการบริการประชาชน 
     6.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     นโยบายเร่งด่วน 
1. การแก้ไขปัญหาถนนช ารุด 
2. การด าเนินการให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) ในครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
4. ด าเนินการพิจารณาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพและน่าอยู่แก่ผู้เรียน 
5. การจัดสวัสดิการและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
6. การแก้ไขระบบประปาให้ได้มาตรฐานทุกหมู่บ้าน 
7. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวพ้ืนที่ต าบลบางแก้ว เช่น จุดชมวิวเขาฝาชี, หัวรถจักรพิพิธภัณฑ์สงครามโลก

ครั้งที่ 2, หัวเขาค่าง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นน าของจังหวัดระนอง 
8. เพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการบริการประชาชน เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร 
9. แก้ปัญหาความยากจน โดยการแก้ปัญหาที่ดินท ากิน และที่ดินที่อยู่อาศัย ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่ดิน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาลก าหนด 

 ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วดังกล่าวที่กระผมได้แถลงไปนั้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือ จากท่านสมาชิก ผู้น าท้องที่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางแก้ว และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า จากประชาชนในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน ทั้งต าบลบางแก้ว เลือกกระผมเข้ามาท าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี้ไป กระผมพร้อมทีมงานบริหาร จะเป็นผู้ประสานการท างานเพ่ือขอ
ค าแนะน าและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาฯ แห่งนี้ กระผมจะพัฒนาให้มีความเจริญทุก
ด้าน ให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ภารกิจที่กฎหมายได้ก าหนดให้กระท าได้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วในวันนี้ 

********************* 


