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เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ
ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ในวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่
ผ่านมานั้น และบัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือ ด่ว น
ที่สุด ที่ ลต(นศ) 000๒/ว๒๗๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ประกาศให้กระผม ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ แก้วเกี้อ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนกรด โดยได้ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้งแล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
ได้บรรลุถึงภารกิจตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕
มีสาระสำคัญว่า ก่อนนายกองค์ก ารบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดังนั้นในวันนี้กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ซึ่งผม
ขอนำเรียนว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตำบลควนกรดได้มีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจหมู่บ้าน
จัดสรร บ้านเรือนประชาชนเกิดขึ้นอย่างมากมาย พร้อมการขยายตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ ทำให้ตำบลควนกรดมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานประกอบ
อาชีพในพื้นที่ตำบลควนกรดเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้การเจริญเติบโตของเขตตำบลและ
เขตชุมชน ย่อมมีปัญหาที่รอการแก้ไข และรอการพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้นในช่วงระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า
ต่อไปนี้ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างสมดุล
โดยกระผมมีเป้าหมายที่ให้ตำบลควนกรดเป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับผู้ที่อยู่อาศัย มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอย่างดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และการประสานงานจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง กระผมจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายและขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนกรดโดยขอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ นโยบายเร่งด่วน และ นโยบายทั่วไป ดังนี้

-21. นโยบายเร่งด่วน
๑.๑ เร่งแก้ปัญหาเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)
๑.๒ จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในการคมนาคม ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ให้ใช้งาน
ได้ปกติ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๑.๓ จัดการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดบกพร่อง และติดตั้งเพิ่มเติมไฟส่องแสงสว่างในที่
สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๑.๔ เร่งแก้ไขขุดลอก คู คลอง หนอง บึง รวมถึงทางระบายน้ำ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
๑.๕ จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน้ำเพี่อการ
อุปโภค บริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๑.๖ บริหารการจัดการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลอย่างมีระบบ ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ จัดให้มีถังรองรับขยะอย่างเพียงพอ จัดซื้อรถเก็บขนขยะ และจัดทำเตาเผาขยะประจำตำบล
๑.๗ จัดให้มีอาคารจอดรถ/อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มีรถกู้ชีพ มีรถกู้ภัย และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ไว้บริการประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๘ ปรับปรุงรูปแบบห้องทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อความเหมาะสมในการติดต่อ
ราชการ และมีรูปแบบห้องทำงานที่เว้นระยะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด ๑๙)
2. นโยบายทั่วไป
๒.๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
๒.๒ นโยบายด้านการศึกษา
๒.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข
๒.๔ นโยบายด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๕ นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๖ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๗ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๒.๘ นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
...........................................................................................

-3๒.๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
๒.๑.๑ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคทุกด้าน ตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการที่จำเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชน ส่วนที่จำเป็นเร่ง ด่วนต้องเร่งแก้เพื่อความอยู่ดีมีสุข ให้เป็นตำบลที่
น่าอยู่ มีสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อน มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเหมาะสม
๒.๑.๒ เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยหลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม ให้บุคลากรในหน่วยงานทำงานอย่างมีศักดิ์ศ รี มีความโปร่ง ใส
ใส่ใจบริการ ประสานงานทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน บ้าน
วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่ายฯ ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักความคุ้มค่า เพื่อให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดก้าวสู่ความทันสมัย
๒.๑.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การบริการ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและองค์ความรู้ในทางวิชาการทุกด้านมาใช้
และเพื่อร่วมผลักดันให้องค์การบริหารตำบลควนกรดยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
๒.๑.๔ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว โครงการพัฒนา
กิจกรรมบริการสาธารณะ ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อเน้นย้ำความโปร่งใสในการบริหารงานและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
๒.๒ นโยบายด้านการศึกษา
๒.๒.๑ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาล
๒.๒.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนภาษาอย่างน้อย ๒ ภาษา เพื่อก้าว
ทันโลกและเทคโนโลยี
๒.๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ว่าพิการด้านร่างกาย สติปัญญา
ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒.๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบัง คับอย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง
๒.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเด็กและ
เยาวชนที่มีลักษณะความสามารถหรือทักษะพิเศษ เพื่อพัฒนาจุดแข็ง และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
๒.๒.๖ ส่ ง เสริ ม การนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพและทั่วถึง เพื่อให้นักเรียน เยาวชน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดเวลา
๒.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข
๒.๓.๑ จัดระบบและพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ รวมถึงการจัดระบบการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนอย่างทั่วถึง และเฝ้าระวัง
ไม่ให้แพร่ระบาดไปยังชุมชนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน จะสนับสนุนป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

-4๒.๓.๓ สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน งานสาธารณสุขตามนโยบายรัฐ
เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
๒.๓.๔ สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมถึงการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ไทยต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและปลอดภัย
๒.๔ นโยบายด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อพัฒนาให้มีบทบาททางการช่วยเหลือสังคมในกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในการช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
๒.๔.๒ จัดให้มีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
๒.๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มีรถกู้ชีพ มีรถกู้ภัย และเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่างๆ ไว้บริการประชาชนเพื่อความปรอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๔.๖ สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบตลอดจนการ
บำบัดผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
๒.๔.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งเป็นหน่วยงาน
พื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม
๒.๔.๘ ให้มีการสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้
๒.๕ นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริมโครงการ กิจกรรม วัด โรงเรียน ท้องที่ ท้องถิ่น อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
๒.๕.๒ สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลควนกรด
๒.๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริม การสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้และสืบทอดต่อไป
๒.๕.๔ สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาสินค้าจากฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำสินค้า
จากภูมิปัญญาออกจำหน่ายสู่ตลาด
๒.๖ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๖.๑ บริ ห ารจั ด การกำจั ด ขยะและสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล ภายในตำบลอย่ า งมี ร ะบบ ปลอดภั ย
มีประสิทธิภาพ จัดให้มีถังรองรับขยะอย่างเพียงพอ จัดซื้อรถเก็บขนขยะ และจัดทำเตาเผาขยะประจำตำบล
๒.๖.๒ สนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการขยะชุมชน คัดแยกขยะอย่างมีระบบ
๒.๖.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เพื่อ
เป็นที่พักรับรองแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

-5๒.๖.๔ ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย และที่
พักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
๒.๗ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๒.๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การดำรงชีพโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียง
และชุมชนพึ่งตนเองโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙
๒.๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีศูนย์การเรียนรู้ และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายใน
ตำบล จัดอบรมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มอาชีพต่างๆ พร้อมส่งเสริม
การตลาดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าจากทุกกลุ่มอาชีพ
๒.๗.๓ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และพลัง งานทดแทนให้
สามารถพึ่งตนเองได้
๒.๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มองค์กรพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
ศักยภาพและได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การคิดค้น ผลิต เพิ่มมูลค่า และจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
๒.๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๘ นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวชุมขน ตลาด
ชุมชน สถานที่ทางประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
๒.๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีสนามกีฬามาตรฐานทุกประเภท และนันทนาการได้ทุก
เพศ ทุกวัย
๒.๘.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการทุกระดับในชุมชน
และจัดให้มีอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒.๘.๔ ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนามและ
สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งานและเพียงพอทั่วถึงกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
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นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสอดคล้องต้องการของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมกันในการกำหนดนโยบายจากทุกภาค
ส่วน โดยยึดหลักความรวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ด้วยความมุ่ง มั่น ทุ่มเท นำประโยชน์สูง สุดกลับคืนสู่ประชาชนชาวตำบล
ควนกรด ทุกคำมั่นสัญญาคือภารกิจในการบริหารกิจการองค์กรให้สามารถแปรนโยบายไปสู่การบริ การ
สาธารณะต่อชุมชนได้โดยไม่เลือกถือปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ โดยจะยึดถือปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ประกอบขึ้นด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารซึ่ง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ การที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุ ณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดทุกท่านที่มาประชุมพร้อมเพียงกันอยู่ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านทั้งหลาย
ได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน ผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่
พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลายและเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้จะเป็นเครื ่อง
ยืนยัน ชี้ชัด ได้เป็นอย่างดีว่าเราต่างก็มเี ป้าหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาตำบลควนกรดที่ตรงกัน
สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระผมจะ
ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือ ทั้งแรงกาย แรงใจ จากทุกท่านเป็นอย่ างดี ในการที่จะแปร
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลควนกรดโดยรวม
ขอบคุณครับ

