คําแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก
นายสมชัย วัฒนธรรม
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก
วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ครก ที่ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ครก เมื่อวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 กระผมนายสมชัย วัฒนธรรม ได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน
ชาวตําบลบางครก ให้เข้าดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศ
รักรองผลการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ 87/2556 เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ความว่า”ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับ
หน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล”
บัดนี้ กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ซึ่งนโยบายดังกล่าว
จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สุขของพี่น้องประชาชนชาวตําบลบางครก กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตําบลบางครกให้เป็นเมืองที่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีเสน่ห์ น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
กระผมจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกส่วนให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาในทุก ๆ
ด้าน อย่างสอดคล้องต้องกัน นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการทํางานในเชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เพื่อให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางครกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจ บังเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติงานทุกระดับ จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการบริการประชาชน
1.1 ให้บริการประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชนมีความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้

1.3 พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจนและครอบคลุมทั่วถึง
2. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2.2 จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สําหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางสําหรับ
การทํากิจกรรมของผู้สูงอายุ การนําประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม
ชุมชน
2.3 จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชน
ทั่วไป
2.4 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดกับทุกภาคส่วน
3. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 จัดทําโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ
และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน
3.2 จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัย และช่วยเหลือแก่ประชาชน 24 ชั่วโมง
3.3 จัดสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุ คลากรของงานป้ องกั นฯ ให้มีค วามรู้
ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
4. นโยบายด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ํา ลําคลองให้สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4.4 จัดหารถยนต์กู้ชีพและจัดตั้งทีมกู้ภัยไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วย
โรคต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน
4.5 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วม
ในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง
4.6 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารงานป้ อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว
ปลอดภัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
5.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถแก้ปัญหาเด็กให้ศักยภาพสูงสุดตามวัย
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความ
สามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
เป็นต้น

5.3 จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดให้
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกําลังกายต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สําหรับเรียนรู้
6. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบผังเมืองของชุมชน ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์
6.2 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ถนนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางครก เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยว ทําให้การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
6.3 ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ํ า ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารระบายน้ํ า เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาระบบแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตร เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
และระบายน้ําของคลองสามา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.1 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางครก
โดยผ่านขบวนการเวทีประชาคม
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีในเรื่องการบริหารประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการในการรักองค์กร ปละในเรื่องความ
สามัคคี ปรับปรุงสถานทํางาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการบริหารประชาชนให้สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
8. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ การสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
8.2 สนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างเสริมให้ชุมชนกลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์เด่นสามารถสร้างรายได้ สร้าง
ชื่อเสียงให้ท้องถิ่น
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
9.1 บํ า รุ ง รั ก ษา ฟื้ น ฟู ศิ ล ปะ ประเพณี วั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และใช้ ใ นการจั ด งานประเพณี
วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาไว้
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
9.2 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐ เอกชน เพื่อให้มีการพัฒนาจัดการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ท่านสมาชิกที่เคารพทั้งหมดที่กระผมนําเสนอมา
นี้ คือ นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางครก ที่กระผมจ้ะองนํานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ

อย่างแท้จริง โดยการจัดทําวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งทําการ
จัดสรรเงินงบประมาณทั้งนี้เพื่อความสําเร็จในการสร้างตําบลบางครกให้เป็น “เมืองน่าอยู่และมีความสุข” และจะ
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครกทราบทุกปี และโอกาสนี้
ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ครกทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ กระผมถือโอกาสนี้
แจ้งไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางครกทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็น
ประการใด หรือต้องการให้กระผมได้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต้องการเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน ขอได้โปรดอย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้ผมหรือผู้บริหารได้ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนชาวตําบลบางครก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป
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