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************************************************
เรี ยน ท่ำนประธำนสภำ ที่เคำรพและท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม ทุกท่ำน
ตำมที่นำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม ได้ครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่ ง เมื่ อ วัน ที่ ๓๐ สิ ง หำคม ๒๕๕๕ และองค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลพลงตำเอี่ ยม ได้
ดำเนิ นกำรให้มีกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิ กสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโดยตรงจำกประชำชน
เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๕ กระผมนำยประสำน ขำวสะอำด ได้รับควำมไว้วำงใจจำกพี่นอ้ ง
ประชำชนชำวตำบลพลงตำเอี่ยม ให้เข้ำดำรงตำแหน่ งนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม
บัดนี้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม
เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕
เพื่อให้กำรบริ หำรกิจกำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ ยม เป็ นไปด้วยควำม
เรี ยบร้อย มี แนวทำงกำรบริ หำรที่ชดั เจน ครอบคลุมภำรกิจอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริ หำรส่ วน
ตำบลและบรรลุเป้ ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรบริ กำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริ ง
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๘/๕ แห่ งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลต้องแถลงนโยบำยกำรบริ หำรงำนต่อสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
กระผมในฐำนะนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม ได้กำหนดนโยบำยในกำรบริ หำรงำน
ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม ตำมกรอบอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
และกำรประสำนควำมร่ วมมือกับทุกภำคส่ วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชำชนในตำบลพลงตำเอี่ยม จึงขอ
แถลงนโยบำยกำรบริ หำรงำนต่อสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ตำม
แนวนโยบำยที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- ๒๑. ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยม จะพัฒนำและส่ งเสริ มเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กบั
ประชำชน และเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในตำบลพลงตำเอี่ยม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ให้มีควำมเสมอภำค และมีรำยได้ในกำร
ประกอบอำชีพที่เพิ่มขึ้น
๑.๒ ส่ งเสริ มสนับสนุนงบประมำณกูย้ มื เพื่อลงทุนในกำรประกอบอำชีพตำมโครงกำร
เศรษฐกิจชุ มชน โดยมุ่งเน้นไปยังผูท้ ี่ตอ้ งกำรมีรำยได้และมีอำชี พเสริ ม แต่ไม่มีทุนในกำรประกอบ
อำชีพ
๑.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นศูนย์บริ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบลเพื่อเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้มีแหล่งศึกษำเรี ยนรู ้ทำงด้ำนเกษตรกรรมที่ถูกต้องเหมำะสม
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั พื้นที่เกษตรของตนเอง
๑.๔ พัฒนำคุณภำพแรงงำน และส่ งเสริ มกำรกระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชนอย่ำงเป็ นธรรม
และทัว่ ถึง ด้วยกำรส่ งเสริ มและกำรฝึ กหัดอำชีพ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอำชีพ
๑.๕ ให้กำรสนับสนุนประสำนงำนกำรหำตลำดสิ นค้ำ เพื่อรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร
หรื อผลผลิตจำกกลุ่มอำชีพต่ำงๆ
๒. ด้ านการพัฒนาคนและสั งคม
ส่ งเสริ มสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชนในท้องถิ่น โดยเน้นกำรส่ งเสริ ม
คุ ณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั ประชำชนและเยำวชน ส่ งเสริ มควำมสมำนสำมัคคี ของคนในชุ มชน
พัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืนและห่ำงไกลจำกยำเสพติด
๒.๑ ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่ำงๆ และสถำนศึกษำในตำบล เพื่อให้เกิด
ควำมรัก ควำมสมำนสำมัคคี อันนำไปสู่ ควำมเข้มแข็งของชุมชน
๒.๒ จัดให้มีกำรฝึ กอบรมสัมมนำ ให้ควำมรู ้ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพชุมชน
กำรด ำรงชี วิ ต ของประชำชน กำรเสริ ม สร้ ำ งวิสั ย ทัศ น์ เป็ นต้น เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของ
ประชำชนให้ดีข้ ึน
๒.๓ ส่ งเสริ มสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ ให้แก่นกั เรี ยน เยำวชน และประชำชนในทุกระดับ
เพื่อให้เด็ก เยำวชน และประชำชน หันมำเล่นกีฬำและห่ำงไกลจำกยำเสพติด

-๓๒.๔ จัดให้มีและปรับปรุ งสถำนที่ออกกำลังกำยและสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
๒.๕ จัดตั้งชุด อปพร. และประสำนงำนให้เป็ นรู ปธรรม ในกำรดูแลและบริ กำรประชำชน
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชำชน
๒.๖ พัฒนำแหล่งข้อมูลข่ำวสำร เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ไปยัง
ประชำชนโดยทัว่ ถึง เช่น ปรับปรุ งระบบเสี ยงตำมสำย จัดตั้งหอกระจำยข่ำวในหมู่บำ้ น เป็ นต้น
๒.๗ สนับสนุ นและให้กำรสงเครำะห์ผสู ้ ู งอำยุ ผูพ้ ิกำร และผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจำกกำรติด
เชื้อโรคเอดส์
๒.๘ สนับสนุ นและให้กำรสงเครำะห์แก่ เด็ก เยำวชน และผูด้ อ้ ยโอกำส และประชำชนที่
ได้รับควำมเดือดร้อนกำรดำรงชีวติ ตำมสมควรแก่ฐำนะและควำมจำเป็ น
๓. ด้ านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัฒนำระบบกำรศึกษำและปรับปรุ งคุณภำพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ควำมรักสำมัคคี และอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจะดำเนินกำรดังนี้
๓.๑ สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของศูนย์พฒั นำเด็กเล็กขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลให้ได้
มำตรฐำน
๓.๒ ส่ งเสริ มสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่ อกำรเรี ยนกำรสอนแก่สถำนศึกษำ ตลอดจนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้ดียงิ่ ขึ้น
๓.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรฟื้ นฟูและรักษำศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรทำนุ
บำรุ งพระพุทธศำสนำ และจำรี ตประเพณี อนั ดีงำมให้มีควำมยัง่ ยืน
๓.๔ สนับสนุ นส่ งเสริ มให้มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ แก่บุคลำกรด้ำนต่ำงๆ เพื่อทำให้เกิดกำร
พัฒนำที่ดียงิ่ ขึ้น
๓.๕ สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำทั้ง ในระบบและนอกระบบ เพื่ อ ให้ทุ ก คนได้รั บ
กำรศึกษำที่เท่ำเทียมกัน
๓.๖ สนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
ก่อสร้ำงและปรับปรุ งโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล แผนพัฒนำอำเภอ และแผนยุทธศำสตร์ของ
จังหวัดระยอง โดยจะดำเนินกำรดังนี้

- ๔๔.๑ ด ำเนิ น กำรและประสำนกับ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งก่ อ สร้ ำ งและปรั บ ปรุ ง ถนนให้ไ ด้
มำตรฐำนและมี ควำมปลอดภัยเพื่อใช้เป็ นเส้นทำงคมนำคมของประชำชนในกำรสัญจรไปมำและ
ขนส่ งพืชผลทำงกำรเกษตรออกสู่ ตลำด
๔.๒ ปรับปรุ งและขยำยเขตระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงให้ครอบคลุมทุกหมู่บำ้ น เพื่อควำมสะดวก
ในกำรสัญจร และป้ องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับชีวติ และทรัพย์สินของประชำชนในตำบล
๔.๓ ประสำนงำนและให้กำรสนับสนุนให้ประชำชนมีไฟฟ้ ำใช้ครบทุกครัวเรื อน
๔.๔ ดำเนินกำรปรับปรุ งระบบสำธำรณูปโภคที่อยูใ่ นควำมดูแลขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน
๔.๕ พัฒนำเส้นทำงน้ ำ เช่น กำรขุดลอกคูคลอง เพื่อปรับปรุ งเส้นทำงน้ ำที่ใช้ในกำรเกษตร
๔.๖ ปรับปรุ งสระน้ ำสำธำรณะที่มีควำมตื้นเขิน หรื อวัชพืชปกคลุม ให้สำมำรถเก็บน้ ำไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง
๔.๗ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรื อดำเนินกำรเอง ในกำรต่อท่อน้ ำจำกท่อส่ งน้ ำ
เขื่ อนประแสร์ ลงสู่ คลองส่ งน้ ำ หรื อสระน้ ำสำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนได้ใช้ในกำรทำกำรเกษตร
ระบบประปำ และเก็บกักน้ ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
๕. ด้ านการพัฒนาด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มสุ ขภำพอนำมัยของประชำชนตลอดจนอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ควบคู่กบั ควำมเจริ ญเติบโตของท้องถิ่น โดยจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๕.๑ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ควำมร่ วมมือแก่โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล จัดให้มีกำร
บริ กำรด้ำนสำธำรณสุ ข เพิ่มช่องทำงกำรบริ กำรเพื่อควำมสุ ขของประชำชน
๕.๒ สนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์อยูด่ ีมีสุขของจังหวัดระยอง
๕.๓ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น กิ จ กรรมสั ง คมสงเครำะห์ ใ นกำรบริ ก ำรประชำชนในพื้ น ที่ แ ละ
กลุ่มเป้ ำหมำย
๕.๔ ให้กำรสนับสนุ นส่ งเสริ มกำรป้ องกันรักษำโรค กำรรักษำพยำบำล และบริ กำรควำมรู ้
ด้ำนสำธำรณสุ ขมูลฐำนแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๕.๕ สนับสนุ น กำรฝึ กอบรมให้ค วำมรู ้ แ ก่ อสม. ตลอดถึ ง ประชำชนทั่ว ไป เกี่ ย วกับงำน
ส่ งเสริ มสุ ขภำพอนำมัยและงำนสำธำรณสุ ข

-๕๕.๖ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกำรดูแลรักษำและบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
๕.๗ สนับสนุนโครงกำรปลูกป่ ำชุมชน เพื่อเป็ นกำรรักษำสภำพแวดล้อมของธรรมชำติ
๕.๘ ก่อสร้ำงและปรับปรุ งสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ
และสวนสุ ขภำพ ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน
๕.๙ จัดทำระบบกำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตำมสุ ขลักษณะ ตลอดจนจัดหำ
สถำนที่ทิ้งขยะและภำชนะรองรับขยะที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน
๕.๑๐ ส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสภำองค์กรชุมชนประจำตำบล เพื่อให้มีส่วน
ร่ วมในกำรระดมควำมคิดในกำรจัดกำรพื้นที่ของตำบลให้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดตลอดจนร่ วมมือกันพัฒนำและคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลและยัง่ ยืน
๖. ด้ านการพัฒนาการท่ องเทีย่ ว กีฬา และนันทนาการ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลพลงตำเอี่ยมให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ และเป็ นที่รู้จกั
ของนักท่องเที่ยวอย่ำงแพร่ หลำย ตลอดจนพัฒนำกำรกีฬำและกิจกรรมนันทนำกำรของตำบลในทุก
ระดับให้มีมำตรฐำน ดังต่อไปนี้
๖.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล ให้มีคุณภำพ
และมีควำมปลอดภัย
๖.๒ ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลำยของนักท่องเที่ยวและ
ประชำชนทัว่ ไป
๖.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรมด้ำนกีฬำแก่เด็กเล็ก นักเรี ยน เยำวชน และประชำชน
ทัว่ ไปทุกระดับ
๖.๔ ก่อสร้ำงและปรับปรุ งสนำมกีฬำต่ำงๆ สวนสำธำรณะ และสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ให้
มีมำตรฐำนและทัว่ ถึงทุกหมู่บำ้ น
๗. ด้ านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ กร
พัฒนำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลพลงตำเอี่ยมตำมหลักกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยจะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๗.๑ ส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในท้องถิ่น ในกำรกำหนดนโยบำย ตรวจสอบกำร
บริ หำรงบประมำณ และควำมโปร่ งใสในกำรปฏิบตั ิงำน

-๖๗.๒ ปรับกระบวนทัศน์และกำรจัดกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เกิดวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบตั ิงำน
มุ่งเน้นกำรทำงำนเป็ นทีม อันจะทำให้เกิดกำรพัฒนำในกำรบริ กำรประชำชนให้ได้ผลสัมฤทธิ์สู งสุ ด
๗.๓ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภำพมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร
เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรให้บริ กำรประชำชน
๗.๔ พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศขององค์กร โดยกำรสร้ำงช่องทำงกำรเข้ำร่ วมรับรู ้
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนของท้องถิ่น
๗.๕ ปรับปรุ งสถำนที่ทำงำนให้เป็ นสัดส่ วน โดยยึดหลัก ๕ ส. ในกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรบริ หำรงำน และเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรบริ กำรประชำชน
๗.๖ สนับสนุ นกำรพัฒนำและส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในกำร
ให้บริ กำรประชำชน โดยเน้นกำรให้บริ กำรที่สะดวก รวดเร็ว และจิตใจที่ให้บริ กำร
๗.๗ สร้ ำ งขวัญ และก ำลัง ใจให้แ ก่ ผูป้ ฏิ บัติ ง ำน โดยยกย่อ งผูป้ ฏิ บัติ ง ำนดี และส่ ง เสริ ม
สวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ
๗.๘ พัฒนำรำยได้ของท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำให้ทอ้ งถิ่นเจริ ญก้ำวหน้ำ โดยกำรปรั บปรุ ง
ระบบกำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมของท้องถิ่นให้สะดวก รวดเร็ว และเป็ นธรรม

