คําแถลงนโยบาย
ของนายฉัตรชัย ทองประเสริฐแสง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
*********************
ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย และผูมีเกียรติทุกทาน
ตามที่ ได มี ก ารเลื อกตั้ งนายกองค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลบ า นกล วย เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุน ายน 2555 และ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งไดประกาศผลการเลื อกตั้ งใหกระผม นายฉัตรชัย ทองประเสริ ฐแสง เปนผูไดรั บเลื อกตั้ งเป น
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองคการบริ หาร
สวนตําบลบานกลวย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ นั้น
เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา 58/5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลจะเขารับหนาที่
ใหประธานสภาองค การบริ หารสวนตํา บลเรี ย กประชุ ม สภาองคการบริ หารส วนตําบลเพื่ อให นายกองค การ
บริ หารส วนตํ าบลแถลงนโยบายต อสภาองค การบริ หารส วนตํา บลโดยไม มี การลงมติ ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวั นนับตั้ งแต วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล แตกอนที่กระผมจะแถลงนโยบายตอสภาแห งนี้ กระผมขออนุญาต
เรียนทานประธานผานไปยังพี่นองชาวตําบลบานกลวยทุกทาน ขอขอบพระคุณที่ ไดใหความไววางใจกระผมเขามารับใช ทาน
ทั้งหลาย และมีโอกาสกําหนดนโยบายใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพป ญหาในปจจุ บัน ใหเปนไปตามความตองการของพี่
นองชาวตําบลบานกลวยอยางแทจริง กระผมและเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทาน ขอยืนยันดวยความตั้งใจ
จริง ที่จะทํางานเพื่อรับใชพี่นองประชาชนตําบลบานกลวยดวยความมุงมั่น ภายใตหลักธรรมภิบาล คือ สะอาด โปรงใส และ
ตรวจสอบได ทั้งนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่นองประชาชนตําบลบานกลวย
เพื่อใหการบริ หารงานขององคการบริ หารสวนตํา บลบานกล วย สามารถดําเนินการไปได อย างมี ทิศทางและ
สามารถวางแผนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระผมจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการองคการบริหารสวนตํา บล
บ า นกล วย ออกเปน 2 ส วน คื อ ส วนงานที่ เป น เรื่องเร งด วนจะตองดํ า เนิ น การ และส วนงานที่ จะต องบริ หารจั ดการเพื่ อ
ดําเนินการในระยะเวลา 4 ป ตามวาระโดยมีรายละเอียดของนโยบายดังนี้
1. นโยบายเรงดวน
1.1 เปดโอกาสใหประชาชนผูนําชุมชนเขาถึง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใชเปนข อมูลในการ
พัฒนาตําบลบานกลวย ใหมีความเจริญกาวหนา ตอไปในอนาคต
1.2 จัดสํารวจถนนทุกเสนทางที่มีอยูเพื่อดําเนินการซอมแซมสวนที่เสียหายใหคงสภาพพรอมใชงาน
1.3 ดําเนินการติดตั้ งไฟฟา ส องสวาง ตามเสนทางหลักทุก หมู บา นตามความจําเป นและเหมาะสมเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.4 ปรับปรุงการใหบริการ ของรถกูชีพใหมีความสะดวก รวดเร็ว โดยมีเบอรโทรติ ดต อกรณีฉุก เฉินตลอด24
ชั่วโมงเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

2.1 ดํ า เนิ น การก อสรา งและปรั บปรุ งถนนสายหลั ก และถนนสายรอง ให เป นถนนที่ ได ม าตรฐานประชาชน
สามารถใชประโยชนไดตลอดป
2.2 ดํ า เนิ น การก อสร า ง พั ฒนา ปรั บปรุ ง ซ อมแซมระบบน้ํ า ประปาหมู บา น บํ า รุ งรั ก ษาแหล ง น้ํ า เพื่ อ
การเกษตการอุปโภคบริโภค
3. นโยบายดานเศรษฐกิจ
3.1 สนั บสนุ น ส ง เสริ ม การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลื อกและเกษตรอิ น ทรี ย รวมทั้ ง ส ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร
3.2 สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิ่มรายไดใหกับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพี ยงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3.3 สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกทองถิ่น
3.4 สงเสริมใหมีการรวมกลุม/จัดตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ แตละกลุมในเขตตําบล รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ศึกษาถึงปญหา และแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุ ทธศาสตร ในการดําเนินกาอยางเปนระบบและสามารถสรางเครื อข าย
รวมกับตําบลอื่นไดตอไป
4. นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา
4.1 พัฒนาและปรั บปรุงศูน ย พัฒนาเด็ก เล็ก ในเขตตํา บลใหมีสภาพแวดล อ มที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความ
พรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน
4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
4.3 จัดใหมีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ใหทั่วถึงทุกหมูบาน
4.4 จัดใหมีการอนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชนงานประเพณี วัน
สงกรานต วันลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา
4.5 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4.6 สนับสนุน นโยบายรั ฐบาล ในการปองกั นยาเสพติด โดยจัดใหมี สนามกีฬ าและจัดการแขงขั นกี ฬาระดั บ
หมูบานและระดับตําบล เพื่อเยาวชนและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด
5. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สรางจิตสํานึกตอสวนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะทรัพยากรแหลงน้ํา
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพที่สวยงาม
5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และบํารุงรัก ษาปา
ในพื้นที่สาธารณะประโยชนเพื่อใหคงอยูคูกับทองถิ่นตอไป
5.4 จัดใหมีการกําจัดขยะที่เปนระบบ
6. นโยบายดานการเมืองการบริหาร
6.1 ส งเสริ ม และสนั บ สนุน การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย เ ป น ประมุ ข และให
ประชาชนมีความรูความเขาใจ ตลอดจนศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง

6.2 ส งเสริ มให ประชาชนเข ามามี สวนร วมในการบริ หารท องถิ่ นโดยการร วมคิ ด รวมทํ า ร วมตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นมีประสิทธิภาพโปรงใส
6.3 จัดบรรยากาศที่วาการองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนบรรยากาศแหงการตอนรับประชาชนดวยการยิ้ม
แยม แจมใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา"
6.4 เพิ่มทักษะความสามารถของพนั กงานและพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให มีประสิ ทธิภาพในการ
บริการประชาชน ใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม
6.5 เสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานโดยใชระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการ
ตางๆตามความเหมาะสม
6.6 ใหความรวมมื อชวยเหลื อองคการปกครองส วนท องถิ่ น และหนวยงานอื่นๆทุกแหง ในกรณีที่เหตุจํา เป น
เรงดวนอันกอใหเกิดความเสียหายตอราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย
6.7 ศึกษาและปรับปรุงดานการพัฒนารายไดขององคการบริหารงานสวนตําบลบานกลวย ในดานการจัดเก็บ
ภาษี คาธรรมเนียม และกิจการพาณิชย
6.8 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน โดยนําการบริ หารงานแนวใหม มาใช เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6.9 ศึกษาและปรับปรุงดานการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานกล วยในดานการจัดเก็ บภาษี
คาธรรมเนียม และกิจการพาณิชย
6.10 เนนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบดวย หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม สํานึกรับผิดชอบ หลักความคุมคาและมีจริยธรรมในการบริหาร
จัดการบานเมือง
ทานประธานสภา ทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย และผูเขารวมประชุมทุกทาน\
การกําหนดนโยบายบริหารราชการทองถิ่นของกระผมที่กลาวมาแลวขางตน ไดวางอยูบนพื้นฐานขอมูลความเปน จริ ง
ของตําบล ตลอดจนการวิ เคราะห สภาพแวดลอมทั้ งทางด านเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองและการปกครอง เมื่อการแถลง
นโยบายเสร็จสิ้น กระผมพรอมทั้งคณะผู บริหารจะเรงดําเนินการใหเปนรู ปธรรม โดยจะใชแผนพั ฒนาเปนเครื่ องมื อในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กระผมพรอมคณะผูบริหารขอใหความเชื่ อมั่นแกสภาแหงนี้ วาจะบริหารราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ
มุงมั่น ที่จะบริหารองคการบริหารส วนตําบลบานกลวยใหมีความกาวหนา ทั้งนี้ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนตําบลบาน
กลวยเปนที่ตั้งอยางแทจริง

(นายฉัตรชัย ทองประเสริฐแสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลวย

