
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงาน 
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไวโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒(ะ๖๒ จึงประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เมื่อครั้งประขุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Lm
(นายบรรจง นำบาผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



คำแถลงนโยบายจองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

คำแถลงนโยบาย 
นายบรรจง น่านาผล

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

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

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาและสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกาที่เคารพทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โดยคณะกรรมการการเล ือกตั้งประจำจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และกระผมได้รับการเลือกตั้งจากประซาซนให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒£๖๔ แล้ว น้ัน

ท่านประธานสภาและสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาที่เคารพทุกท่าน 
การพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก อับจะเห็บได้จาก 
ที่รัฐบาลพยายามถ่ายโอนภารกิจต่างๆมาให้ท้องถิ่นดูแล ซึ่งประกอบไปด้วยภารกิจในหลายๆด้าน ฉะนั้นผมจึง 
คำนึงถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการบริหารงาบ โดยมีปณิธานการทำงาน “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ” 
ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาซนตำบลลานสกาไว้แล้ว เพี่อนำพาความเจริญก้าวหน้า ในทุกๆด้านมา 
สู่ตำบลลานสกาของเรา

การกำหนดนโยบายการบริหารราชการชองกระผม ได้กำหนดบนพื้นฐานที่ยึดมั่นในการ 
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษ ัตริย ์ทรงเป ็นประมุข โดยมุ่งเน ้นการม ีส ่วนร่วมของ 
ประซาซนในการพ ัฒนา ตามอำนาจหน้าท ี่ภายใต ้กรอบชองกฏหมายในการบริหารราชการ อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ แก่ไชเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๔๖๒ 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ 
เป็นด้น

ฉะนั้น เพี่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ได้บรรลุถึงภารกิจตามสัญญาประชาคมที่ได้ 
ให้ไว้ต่อพี่น้องประซาซน อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๔๘/๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และแก่ไชเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยกระผมได้จัดทำนโยบายเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา ประกอบการประชุมในวันนี้เรียบร้อยแล้ว 
กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดังต่อไปนี้



©. นโยบายเร่งด่วน
เป็นภาระงานที่จะต้องดำเนินงานโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจำเป็นต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประซาซนโดยรวม ดังนี้

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประซาซนเข้าถึงการรักษาพยาบาล การรักษาสุขภาพ เกิดความ 
รวดเร็ว สะดวก เซ่น จัดให้มีรถกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน

๑.๒ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๓ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความมั่นคง มีรายไต้เสริม มีความเป็นอยู่ที่ดืฃึ้น 
๑.๔ สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีมาตรฐาน 
๑.๔ สนับสนุน ส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้า ประปา ถนน อย่างทั่วถึง

๒. นโยบายทั่วไป

เป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย และตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ 
บริการสาธารณะเพื่อให้บริการและพัฒนาสนองความต้องการของประซาซนโดยส่วนรวม ดังนี้

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและแกอาชีพให้แก่ประซาซนอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการสร้างงาน 

สร้างเงิน สร้างรายไต้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑในชุมซนให้ไต้มาตรฐาน
๒. พัฒนา ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว และประซาสัมพันธ์ต้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลลาน 

สกา ให้เป็นที่รู้จักของประซาซบทั่วไป
๓. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพไม้ผล และการแปรรูป พร้อมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับ

เกษตรกร
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล เซ่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มพัฒนาสตรี ๆลๆ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประซาซนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใข้ 

ให้เกิดประโยซน้โนทางปฏิบัตอย่างแท้จริง
๖. รณรงค์ป้องกันและแก่ไขป้ญหายาเสพติด ป้ญหาอาซญากรรมและความปลอดภัยใบชีวิต

และทรัพย์สิน
๗. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น ชุมซนมีความเอื้ออาทร 
๘. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ 

และสุขภาพพลานามัยของประซาซน
๙ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ต้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประซาซน 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๑๐. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ดูแลสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 

เอดส์ และผู้ต้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดื อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการ และการกีฬาทุกประเภท เพ่ือพัฒนาต้านสุขภาพ 

และการกีฬา จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาท้องถิ่นและอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง



๓

ด้านการสิกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. พัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนของสูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

พร้อมจัดหารถรับ-ส่ง สำหรับเด็กที่เป็นผู้ด้อยโอกาสให้!ด้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
๒. สนับสนุนด้านการศึกษา แกโรงเรียนในเขตตำบลลานสกา ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับ 

การศึกษาและส่งเสรีมพัฒนาการด้านต่างๆควบคู่กับการเรียนการสอนปกติ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปีญญาท้องถิ่น และปราชญ์

ขาวบ้าน

ในซมซน
๔. ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นคาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้

มาตรฐาน
๒. ดำเนินการจัดสร้างระบบนํ้าประปา ทางระบายนํ้าและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค 

ให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ
๓. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ขุมซบ สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน
๔. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามธรรม1ซาติ จัดหาแหล่งนํ้าโดยการขุดสระ อ่างเก็บนํ้า ปอ 

นํ้าตื้น ขยายเขตประปา เพื่อให้ประซาซนได้มีนํ้าใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
๑. พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ให้มี 

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประซาซนได้มากที่สุด
๒. พัฒนา ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ 

การขยายตัวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประซาขนได้มากที'สุด
๓. ส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการร่วมคิด 

ร่วมทำ ร่วมแก้ปีญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ส ่งเสริมให ้ประซาซนเข ้ามาม ีส ่วนร่วม กำหนดวิส ัยทัศน์ ย ุทธศาสตร์ ในการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ซองประซาซน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให ้ม ีความรู้และมีท ักษะในการปฏิบ ัต ิงาน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประซาซนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด

๖. ส่งเสริมความรู้ให้กับประซาซนในเรื่องการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประซาซนที่มีต่อ 
การบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
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ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้สามารถจัดเก็บขยะได้รวดเร็ว และเป็นชุมซน 

ที่น่าอยู่ ไม่มีขยะเน่าเสีย
๒. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนของตำบลลานสกาให้สวยงาม พัฒนาชุมซนให้มี 

สภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่
๓. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประซาขน เด็กและเยาวชนในการป็องกันและแก้ไขปึญหา

สิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุกล้าไม่ให้ประซาซนเพิ่มพื้นที่ใน 

การปลูกปาเพิ่มเติม
๕. ส่งเสริมสนับสนุนประขาซนให้บำบัดฟินฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมซาติและ

สิ่งแวดล้อม

ท่านประธานสภาและสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาที่เคารพทุกท่านครับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา รวมทั้งตลอดถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ 
อันเป็นบุคลากร เป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารราซการตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา อันทรงเกียรติแห่งนี้ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนอง 
ความต้องการของประซาซนได้อย่างแห้จริงนั้น จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย ทุกคน กระผม 
เซื่อเหลือเกินว่าการที่พ ี่น ้องประซาซนให้ความไว้วางใจ กระผมและท่านทั้งหลายในฐานะตัวแทนพี่น ้อง 
ประซาซนในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันซี้ขัดได้เป็นอย่างดีว่า ทุกคน ทุกฝ่ายต่างมีเป้าหมายพัฒนาตำบลลาน 
สกาที่ตรงกันไป ในทิศทางเดียวกัน เพี่อประโยซน์สุขของประซาซนเป็นที่ตั้ง

และกระผมขออนุญาตท่านประธานและสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาที่ 
เคารพทุกท่าน ที่จะขอแนะนำท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และเลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ตามลำดับ ดังนี้

๑. นายสุรสิทธื้ วงศ์ผะดาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
๒. นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
๓. นางสาวสุภาพร ศิริวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การ 
บริหารส ่วนตำบลลานสกา คงจะได ้ร ับการสน ับสน ุน ความร่วมมือจากทุกท ่านเป ็นอย่างด ี ท ี่จะแปลง 
แนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสิมฤทธี้ผล เกิดประโยซน์สุขต่อพี่น้องประซาซนซาวตำบลลานสกาโดยรวม 
อย่างแท้จริง ขอบคุณครับ

นายบรรจง นำนาผล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

“ สานงานต่อ ก่องานใหม่ บริหารโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”


