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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕65 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง
ทุกท่าน  

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริงได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายสมเจน จันโหนง เป็นผู้บริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง นั้น  

                 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 มาตรา 58/5 
ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย  

                ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงซึ่งกระผม นายสมเจน จันโหนง ดำรง
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับเทศบาลตำบลควนปริง” ซึ่งการยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริงไปสู่การเป็นเทศบาลตำบลควนปริงนั้น ย่อมนำไปสู่การได้รับงบประมาณจากรัฐที่
มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายขอบเขตภารกิจในการบริการสาธารณะที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งผลจาก
การนี้ย่อมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลควนปริง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม หรือการศึกษา เป็นต้น   

                ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับเทศบาลตำบลควนปริง” กระผมจะบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ด ีมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ได้แก่  
                1. หลักนิติธรรม โดยการบริหารจัดการต้องเป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน ตลอดจนเงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนด มิใช่เป็นการกระทำตามอำเภอใจหรือตามอำนาจของบุคคล 
                2. หลักคุณธรรม โดยการยดึถือและเชื่อม่ัน ในความถูกตอ้งดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง 
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ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความอดทนขยนั หมั่นเพียรความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
                3. หลักความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้โดยสะดวก  
                4. หลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของสังคม  
                5. หลักความคุ้มค่า โดยผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้น ในการบริหาร 
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา 
                6. หลักความรับผิดชอบ โดยผูบริหาร พนักงานและลูกจาง ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที ่
อยางดียิ่ง มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแก
ไขไดทันทวงท ี 
                 นอกจากนี้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง กระผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ 
การทำงานเชิงบูรณาการ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายทิศทางการพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดตรัง และแผนชุมชน ในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ให้มี
ความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต วิถี
ชีวิตดี มีความสุข  

                 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 กระผมจะบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง ในคราวการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ดังนี้ 

                1. นโยบายเร่งด่วน 

 ดำเนินการผลักดันการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงให้เป็นเทศบาลตำบลควนปริง 
เพ่ือเพ่ิมอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระใน
การบริหารงานมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้องค์กรมีทรัพยากรในการบริหารเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการทำให้เกิด
ความตระหนักรับรู้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

       2. นโยบายด้านการศึกษา 

                องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงจะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของ
ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และการรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทาง 
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ดังนี้ 
       2.1 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย และระดับปริญญาตรี 
      2.2 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
      2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาชีพมากขึ้น เช่น การทำกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น   
            2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ 
       2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุ 
       2.6 ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ จีน มลายู 

       3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

       องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้าง
รายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของ
ชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
       3.1 ส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มมีดพร้านาป้อ กลุ่มชุมชน กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้ พ่อค้า
และแม่ค้า เป็นต้น 
 3.2 ส่งเสริมกลุ่มสินค้า OTOP 
       3.3 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
       3.4 ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
       3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดร้านขายของฝากตำบลควนปริง 
       3.6 ส่งเสริมตลาดนัดชุมชนทั้งเอกชนและภาครัฐ 
       3.7 ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมอาชีพ
ให้กับชุมชน 
       3.8 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพตำบล  
                3.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่าย WIFI ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

       4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

       องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้ 
       4.1  สนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19  
       4.2  สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพในการควบคุมโรค เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจ เป็นต้น 
       4.3  สนับสนุนการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลควนปริง 
       4.4  สนับสนุนส่งเสริมรถพยาบาลตำบลฉุกเฉิน 1669 
       4.5  สนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลอย่างเป็นระบบ 
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               4.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีรถดูดสิ่งปฏิกูล 

               5. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 

       5.1  พัฒนาให้ตำบลควนปริงเป็นจุดพักระหว่างการเดินทางทั้งโดยทางเครื่องบิน รถไฟและรถ
ส่วนตัว 
       5.2  ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์เป็นต้น 
       5.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย และส่งเสริมการเล่นกีฬาทุกประเภท 

       5.4  สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาระดับหมู่บ้าน เช่น ฟิตเนสกลางแจ้ง เป็นต้น 

       6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

       6.1  ประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล 
สารวัตรกำนันตำบล อสม. ในการเฝ้าระวังภัย 
       6.2  สนับสนุนส่งเสริมกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ีอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       6.3  สนับสนุนส่งเสริมจอ LED เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและป้องกันเหตุของพ่ีน้องตำบล
ควนปริง 
               6.4  ประสานงานกับตำรวจในพ้ืนที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชน โดยให้มีจุดรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง 
      6.5  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความ
พร้อมรับมือป้องกันภัยทุกรูปแบบ 

      6.6  สนับสนุนส่งเสริมการจัดระเบียบตลาดควนปริง 

      7. นโยบายด้านความเสมอภาค 

 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลควนปริงเป็นชุมชนที่น่าอยู่  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 
      7.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
      7.2  สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงบริการพ่ีน้องประชาชน
อย่างเท่าเทียม 
      7.3  สนับสนุนส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ทุกศาสนา 

               8. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง โดยมีแนวทางดังนี้ 

      8.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาถนนในทุกหมู่บ้าน 
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               8.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประปาในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
      8.3  ส่งเสริมสนับสนุนไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกครัวเรือน 

      8.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาสนามบินตรัง เพ่ืออนาคตชาวตำบลควนปริง 

      9. นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส 

      9.1  ส่งเสริมให้ชาวตำบลควนปริง  ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลของตนเอง 
      9.2  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
      9.3  ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีม ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ฝ่ายข้าราชการ และพนักงาน
ทุกคน 
               9.4  สนับสนุนส่งเสริมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

                จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ในช่วงระยะเวลา 4 ปี 
ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงของกระผมล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริงทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน
จากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควน
ปริงทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างก็เป็นผู้แทนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขสูงสุด
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

                กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริงในครั้งนี้ และขอขอบคุณประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงทุกท่านที่กรุณามอบความ
ไว้วางใจและให้โอกาสแก่กระผม ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง กระผมขอให้
สัญญาว่ากระผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้ และจะทำให้ระยะเวลา 4 ปีนับต่อ
จากนี้ไปเป็นยุคทองขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงต่อไป ขอบคุณครับ  

 


