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เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 

  ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ข้าพเจ้า  นายประเทือง  ภักเกษม  ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำโรงและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ลงวันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  7)  พ.ศ.๒๕๖๒  ข้าพเจ้า นายประเทือง  ภักเกษม      
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง แห่งนี้โดย
จะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการ
พัฒนาท้องถิ่นแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำโรง และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และยึด
หลัก 4 ประการ คือ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี
หลักการทำงานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักคุ้มค่า  โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
  1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรภาครัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้
ได้รับความสะดวก  จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
   1.1 จะดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวก
และปลอดภัยที่อยู่ในกรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่าง
เป็นธรรมตามความจำเป็น 
   1.2 จัดให้มีการก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
ประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
   1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   1.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่
การเกษตรและเพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
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   1.5 เรียงลำดับความเร่งด่วนของโครงการและการพัฒนาความจำเป็นเร่งด่วนอย่าง
เป็นธรรมภายใต้แผนแม่บทที่กำหนด 
   1.6 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 

๒.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
        ๒.๑ ส่งเสริมการจ้าง  สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการ 
ผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 
        ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
        

  ๓. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
   3.1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
    3.1.1 ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพให้มีความพร้อมใน
การเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
    3.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวสู่มาตรฐาน 
    3.1.3 สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และ
มีฐานะยากจน 
    3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการทุกแห่ง 
    3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชน
และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบห้องเรียน 
    3.1.6 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ทรงภูมิปัญญาในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
    3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
    3.2.2 สนับสนุนและร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
    3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชน 
   3.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
    3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
    3.3.2 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายและลานกีฬาของทุก
หมู่บ้าน 
    3.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬาในทุกหมู่บ้าน 
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   3.4 ด้านสาธารณสุข 
    3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขและให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล 
    3.4.2 สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อทุกชนิด 
    3.4.3 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    3.4.4 มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในการป้องกันและความเข้าใจใน
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
    3.4.5 ดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการกำจัดขยะมูลฝอยเพ่ือให้
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 
    3.4.6 สนับสนุนการจัดสวัสดิการทั้งด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และ
การจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
   3.5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 
    3.5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย 
    3.5.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ 
 

  4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ใน
ชุมชน ถ้าในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการได้ถูกต้อง
จะทำให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข มีแหล่งอาหารที่ อุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศที่ดี และลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ือให้ประชาชนมีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะ
ดำเนินการ ดังนี้ 
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คงสภาพแบบยั่งยืน 
   4.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.3 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
   4.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลัก
สุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษา และชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
 

  5. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   5.๑  ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้องโปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  พัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง  ให้มีความรู้  ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน  มีการทำงาน 
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แบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการทำงานในเชิง
รุกเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
   5.๒  พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึง  ถูกต้องและเป็นธรรม
เพ่ือพัฒนาท้องถิน่ให้เจริญก้าวหน้า 
   5.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร
สถานที่พร้อมปฏิบัติงาน 
   5.๔  ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษ 
   5.๕  พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   5.๖ ให้มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวข้องให้ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริการและพัฒนาอยู่บน
พ้ืนฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ 
ด้าน 
   ข้าพเจ้า  นายประเทือง  ภักเกษม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ขอให้
คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ ไป 
ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้     
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  เป็นสำคัญ 
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