นโยบาย นายก อบต.ทุ่งมหาเจริญ
เรี ยนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญผูท้ รงเกียรติและ
หัวหน้าส่ วนราชการทุกท่าน
กระผมนายสมชาย อุ่นที ซึ่ งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตาบลทุ่งมหาเจริ ญ ที่มอบอานาจเป็ นตัวแทน
ในการพัฒนาตาบลทุ่งมหาเจริ ญ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ที่ผา่ นมา โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะสานงานต่อก่องานใหม่
เพื่อพัฒนาตาบลทุ่งมหาเจริ ญให้เป็ นเมืองน่าอยูแ่ ละเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเตรี ยมความพร้อมในการยกฐานะเป็ น
เทศบาลตาบลในอนาคต กระผมจึงได้กาหนดนโยบายบริ หารตาบลทุ่งมหาเจริ ญเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งกระผมจะชี้แจงให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ ที่จะมุ่งมัน่ ในการเสริ มสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาชนและผูน้ าชุมชน รวมไปถึง
การนาเสนอนโยบายและเป้ าหมายการดาเนิ นงานทั้ง 5 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง การบริ หารและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1.1 ยกระดับคุณภาพชีวติ ของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนกินดีอยูด่ ี ผลักดัน และส่ งเสริ มด้านการเกษตรกรรม ธุ รกิจ
เกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบยัง่ ยืน
1.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตาบลทุ่งมหาเจริ ญ โดยมีการวางแผนพัฒนาร่ วมกัน
ทุกภาคส่ วน เป็ นแนวทางกาหนดนโยบายการพัฒนาตาบลทุ่งมหาเจริ ญ
1.3 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมและงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ ให้
ทัว่ ถึงกันทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข
1.4 ส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ชุมชนในทุกส่ วน และสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้างประโยชน์ในชุมชน
2. นโยบายด้านสังคมและส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ประชาชน
2.1 สนองนโยบายของภาครัฐ
2.2 สนับสนุนสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มการจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางสาหรับการทากิจกรรม
สังคมของผูส้ ู งอายุ และพัฒนาบริ การทางด้านสุ ขภาพอนามัยรวมถึงการนาประสบการณ์และภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุมา
ช่วยในการพัฒนาชุมชน
2.3 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้ องกันภัยยาเสพติด การอบรมให้ความรู ้การจัดกีฬาต้านยาเสพติดทั้ง
ชุมชนและโรงเรี ยน

2.4 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพของประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน
รู ปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3.นโยบายด้านสาธารณะสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
3.1 ส่ งเริ มให้อาสาสมัครสาธารณะสุ ข (อสม.) มีส่วนร่ วมในการบริ การสาธารณะสุ ขอย่างแท้จริ ง
3.2 ส่ งเสริ มให้มีการบริ การสาธารณะสุ ขเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อสุ ขภาพและพลานามัยที่ดี
3.3 ปรับปรุ งการจัดเก็บขยะให้มีประสิ ทธิ ภาพและไม่ให้มีปัญหาค้าง
3.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมให้คงสภาพอย่างคงทนถาวร
4. นโยบายด้านการศึกษาและนันทนาการ
4.1 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับในตาบลทุ่งมหาเจริ ญ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยก่อนประถมศึกษา ให้
จัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขึ้น สาหรับเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี เพื่อให้ท่านได้ส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรี ยนรู ้
และเป็ นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรให้ผปู ้ กครองและพัฒนาการเรี ยนรู ้ของปฐมวัย
4.2 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกาลังกายทุกรู ปแบบและมีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจให้กบั ประชาชนเพื่อ
เป็ นเมืองที่น่าอยูเ่ ชิดชูคุณธรรม
4.3 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการณ์
5. นโยบายด้านสาธารณูปโภค และคมนาคม
5.1 เน้นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น การประปา การไฟฟ้า โทรศัพท์ เพื่อ
อานวยความสะดวกต่อพี่นอ้ งประชาชน
5.2 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนด้านคมนาคม โดยจัดให้มีเส้นทางที่สะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน เปลี่ยนจากถนนลูกรัง
เป็ นถนนหิ นคลุก คอนกรี ต แคปซี ล เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในการขนส่ งผลผลิตของชุมชน และเพื่อมิให้
มีการเหลื่อมล้ าทางสังคมเมืองกับชนบท หรื อให้มีคุณภาพชีวติ ที่เท่าเทียมกัน โดยการขยายงานด้านพื้นฐานเข้าสู่ ชนบท
มากขึ้น
นอกจากนโยบายที่ได้แถลงมาข้างต้น กระผมในฐานะนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญพร้อมคณะ
จะได้สานงานต่อนโยบายหรื องานที่เป็ นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ที่ได้ดาเนิ นการไว้แล้วให้บรรลุผลสาเร็ จโดยเร็ ว โดยใน
การบริ หารงานจะมุ่งเน้นการประสานงานความร่ วมมือระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในส่ วนกลาง ภาคเอกชน
และชุมชน เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จอย่างสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

กระผมขอรับรองว่าจะใช้งบประมาณของ

ที่นอ้ งประชาชนให้คุม้ ค่าและเป็ นประโยชน์มากที่สุด จึงแจ้งให้ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ได้ทราบ ดาเนินการตามนโยบายต่อไป ทั้งนี้การดาเนิ นการนโยบายจะสาเร็ จได้ก็ตอ้ งอาศัยท่านประธานสภา และท่าน
สมาชิกทุกท่านให้การสนับสนุนด้วย
ในการบริ หารจัดการที่ได้แถลงการณ์ขา้ งต้น กระผมมัน่ ใจว่าจะมุ่งปฏิบตั ิตามนโยบายที่แถลงมาอย่างเคร่ งครัด ด้วย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อนาประโยชน์สูงสุ ดมาสู่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ กระผมเชื่อมัน่ ด้วยความร่ วมมือ
สนับสนุนจากท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ จะทาให้กระผมสามารถนานโยบายที่ได้แถลงมาข้างต้นไปปฏิบตั ิให้สัมฤทธิ์ ผล
ตามเจตนารมณ์ทุกประการ
ขอขอบคุณครับ

