
 
 
 
 

ค าแถลงนโยบายค าแถลงนโยบาย  
ของของ  

นายกิตต ิ  กันตงักุลนายกิตต ิ  กันตงักุล  
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตงัใต้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตงัใต้  

แถลงตอ่สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตงัใต้แถลงตอ่สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตงัใต ้ 
วันวันเสาร ์เสาร ์ที ่ที ่23 23 เดอืนเดอืน  พฤศจิกายน พฤศจิกายน พพ..ศศ. . 25562556  

 
 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ที่เคารพ 
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบ ริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
มาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ผลการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

 กระผม นายกิตติ  กันตังกุล  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้  เลือกกระผมให้มาท าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตั งใต้เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี  จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน
ในช่วงการหาเสียงเลือกต้ัง  ท าให้กระผมได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งกระผมจะน า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหางบประมา ณมา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ตลอดจนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ถูกก าหนดให้ปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
โดยยึดข้อระเบียบ กฎหมาย และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่
น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตั งใต้  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ในวันน้ีจะถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้นโดยก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย   
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1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐ าน 
  โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรภาครัฐ จะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่พี่น้องประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1. จะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซม ถนน เส้นทางการคมนาคมให้มีความ
สะดวกและปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและตามความจ าเป็น เช่น ปรับปรุงถนน บุกเบิกถนน เป็นต้น 
  2. จัดให้มีการก่อสร้าง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปาเ พื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน เช่น ปรับปรุงน้ าอุปโภคให้สะอาด ขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน  
  3. ปรับปรุงคูระบายน้ า บุกเบิกคูระบายน้ า ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง 
  4. ปรับปรุงท่อระบายน้ าเป็นบล๊อคระบายน้ า 
  5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สินของพี่น้องประชาชน เช่น  ขยายเขตไฟฟูา  ติดต้ังไฟสาธารณะ (เพิ่มเติม) เป็นต้น  
   

 2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อยู่ดีกินดี และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  พี่น้องประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ สามารถดูแลคนใน
ครอบครัวและมีรายได้เสริม  เป็นสิ่งที่กระผมต้องการให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1. ส่งเสริม อาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึ ดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทรัพยากรและความต้องการของพี่น้อง 
ประชาชน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจ าหน่าย 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้อง
ปะชาชนในท้องถิ่น 
  5. จัดต้ังและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ต าบล (OTOP) 
  6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 
  7. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  8. ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อยกระดับความรู้ ฝีมือ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์  ตลอดจน ส่งเ สริมสนับสนุนการ รวมกลุ่มการ
ผลิตภัณฑ์และจ าหน่าย 
  9. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
  10. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพเพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพที่ดีขึ้น 
 

 3. นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  องค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้   พัฒนาที่ปุาชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปุา
ชายเลน ซึ่งสามารถรองรับการศึกษาและท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
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2. ส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
ระบบเชิงนิเวศ  
  3. ส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ตลอดจนพัฒนาปุาชุมชน
บ้านแตะหร าและเกาะเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
  พัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  โดยการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  และมีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงาน สร้างรายได้  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ด้านก ารศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 

  4.1 การพัฒนาด้านสังคม 
   1. พัฒนาศักยภาพในแผนงาน/ โครงการขององค์การบริหารส่ วนต าบลกันตังใต้ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ให้ดีขึ้น 
   2. ส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม 
องค์กรชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จ าเป็น
พื้นฐานส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์
รวมและสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุให้สวัสดิการแก่
คนชรา ผู้พิการและด้อยโอกาส 
   6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี สภาเด็กและ
เยาวชน กรรมการหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน เป็นต้น  
      

4.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
   1. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา
ในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป 
   2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวสู่มาตรฐานและมีความปลอดภัย  เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ มี
สุขภาวะที่ดีตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
   3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน                      
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบห้องเรียน 
   5. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) เพื่อเชื่อมต่อกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และสังคมโลกภายนอก 
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7. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ใน 
ท้องถิ่น  ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.3 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางศาสนา  
การสอนจริยธรรมทางศาสนา เป็นต้น                                    
   2. ส่งเสริมสนับสนุนวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น   
   3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง มโนราห์ รอแง็ง ฯลฯ เป็นต้น  
   4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมากขึ้ น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว  อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืนสืบไป 
 

  4.4 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
   1. ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีการออกก าลัง
กายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย   
   2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็ก เยาวชนและพี่น้องประชาชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในทุกหมู่บ้าน 
   5. อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบล หมู่บ้าน และส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาภายนอกและ
กีฬาภายนอกที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน 
 

  4.5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   1. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดย
ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
   2. พัฒนาและด าเนินการในการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ     
   4. เฝูาระวังติดตาม สังเกตการณ์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการปูองกันโรคติดต่อทุกชนิดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
   5. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการสาธารณสุข อปพร . อสม . 
มูลนิธิและองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกฉินผู้ปุวยได้อย่างทันท่วงที  
 

 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพและการปูองกันการเสื่อมโทรม
หรือสูญสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1. รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมีจิตส านึกและเล็งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สวยงาม                            
  3. ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้สองข้างถนนให้มีความเขียวขจี เพื่อสร้างความ
ร่มร่ืนและสวยงาม 
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  4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาชายเลน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นทาง กาลางทาง และปลายทางอัน
น าไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์และการพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังน้ี 
   Reduce   คือ  การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง 
   Reuse    คือ  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเคร่ืองใช้มาใช้ซ้ า 
   Recycle  คือ  กาน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่  
 

 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะส่งเสริมคนดีและมุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ 
ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ”  
  2. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่ง ในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหรื อวิธีการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว 
  4. สร้างแรงจูงใ จและเพิ่มขวัญก าลังใจให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
  5. มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ในการท างานเพิ่มแนวคิดใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มากยิ่งขึ้น 
  6. บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาวินัยทางการคลังโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  7. ก่อสร้างอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ หลังใหม่ เพื่อใช้เป็น
สถานที่ราชการในการประชุม การบริการประชาชน และรับรองแขกบ้านแขกเมือง 
  8. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
  9. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมให้พี่น้องประชาชนทราบทางเสียงไร้สาย 
  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาค
ส่วนทั้งภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น   
  11. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้าง
กระบวนกา รเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบ
การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน เช่น 
การบริการจัดเก็บภาษี จัดเก็บค่าน้ าประปา จัดเก็บค่าขยะ เป็นต้น  
  12. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการท างานในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพั ฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 
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  13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดท าแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
  14. ประสาน และบูรณาการการท างาน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานในภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกันตังและพื้นที่อื่น ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
  15. จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลไว้บริการประชาชน 
  16. จัดซื้อเรือตรวจการณ์เพื่อเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
  17. จัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ 
  18. จัดซื้อรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพ กู้ภัย  
  19. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการปูองกันสาธารณภัย  
 

 7. นโยบายด้านการอยู่ดีมีสุข 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องประชาชนใ ห้ตระหนักและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการอยู่ดีมีสุข จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการออมเพื่อการพึ่งตนเอง 
 

การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ดังกล่าวได้วางอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้สามารถด าเนิน
นโยบายจนบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ได้  ทั้งน้ี การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนต าบล
กันตังใต้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้อย่างแท้จริง โดย
ใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจั ดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน  
 

ท่าน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
 

 นโยบายทั้ง 7 ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลกันตังใต้ดังกล่ าวข้างต้น จะประสบ
ความส าเร็จได้น้ัน  ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้น าฝุายปกครองท้องที่  ผู้น าฝุายปกครองท้องถิ่น  ตลอดจนผู้น า
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ ที่ส าคัญยิ่ง คือ ต้องได้รับความร่วมมือจาก พี่
น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
 

สุดท้ายน้ี  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เพื่อประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้อย่างยั่งยืนสืบไป  
กระผมขอแถลงนโยบายไว้เพียงแค่น้ี  ขอขอบคุณ  
 
 
                                                                                                                                                        นายกิตต ิ  กันตงักุลนายกิตต ิ  กันตงักุล   
                                                                                                                                  นายนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตงัใต้กองค์การบรหิารส่วนต าบลกันตงัใต้   


