สารจากนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลสารภี
บัดนี้ กระผมนาย

เอนก คร่ อมกระโทก ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตาบลสารภี เลือกกระผม

เข้ามาทาหน้าที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลสารภี เพื่อเป็ นตัวแทนของชาวตาบลสารภี ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็ นระยะเวลา 4 ปี กระผมได้รับทราบปัญหาจากพี่นอ้ งชาวตาบล สารภี และจะบริ หารงบประมาณ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประช าชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ร่ วมคิด ร่ วมทา ด้วยความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตาบลสารภีน่าอยู่ และประชาชนมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยจะนาวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตาบลสารภี นับว่าเป็ นภารกิจ
อันสาคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็ นแนวทางในการทางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตาบล
สารภี
นโยบายที่กระผมจะปฏิบตั ิให้สอดคล้ องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กาหนดไว้มี
ทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้
1.นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาด้ านการเมืองการบริการ
นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดทาแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุ งระบบการให้บริ การ
ประชาชน จัดระบบการบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว ถูกต้อง

และเป็ นธรรม ร่ วมกันพัฒนาโดยใช้

หลักธรรมมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่ วม หลักความคุม้ ค่า หลัก
ความโปร่ งใส และหลักนิติธรรม
2.นโยบายการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
นโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็ นระบบ พัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้คุณภาพ

เช่น ถนน ไฟฟ้ า ประปา ฯลฯ มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนา

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ของหมู่บา้ น ชุมชนทุกพื้นที่
3.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชี วติ สั งคมและชุ มชน
นโยบายมุ่งเน้นที่จะวางแนวทางส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูสุขภาพ สงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื้อ ส่ งเสริ มอาชีพ พัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน และ
สาธารณสุ ขมูลฐาน ยกระดับชีวติ ของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรค ให้การดูแลด้าน
สุ ขาภิบาลชุมชน และการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง ส่ งเสริ มสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้
สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม

4.นโยบายการพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดระบบการศึกษา ในระดับเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรี ยน และพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจารี ตประเพณี
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนด้านการจัดการแข่งขันกีฬา
5.นโยบายการพัฒนาการจัดระเบียบชุ มชน สั งคม รักษาความสงบเรียบร้ อย และบรรเทาสาธารณ
ภัย
นโยบายมุ่งเน้นที่จะให้บริ การประชาชนทุกระดับ ส่ งเสริ มการปกครองตนเองของชุมชน และ
ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
6.นโยบายพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การส่ งเสริมอาชีพ และการท่องเทีย่ ว
นโยบายมุ่งเน้นที่จะส่ งเสริ มเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรื อนและชุมชน เพื่อสร้างความมัน่ คง ยกระดับ
รายได้ให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ มการสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
7.นโยบายการพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
นโยบายมุ่งเน้นที่จะเสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน และชุมชนในการปรับปรุ ง
บารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประชาชน ภายใต้ความรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การกาหนดนโยบายในการบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลสารภี ที่ได้แถลงมาแล้วนั้น ได้วาง
อยูบ่ นพื้นฐานของความจริ งที่สามารถนาไปกาหนดโครงการต่าง ๆ ได้โดยจะต้องเร่ งให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
อย่างชัดเจน แต่ท้ งั นี้จะต้องมีการปรับปรุ งยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และทั้งนี้จะต้องนานโยบายเหล่านี้ไป
กาหนดในแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และข้อบัญญัติงบประมาณในปี ต่อ ๆ ไปด้วย
กระผมและทีมผูบ้ ริ หาร ก็ตอ้ งขอความสนับสนุน ขอความร่ วมมือร่ วมใจจากสมาชิกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสารภีทุกท่าน ทุกหมู่บา้ น องค์กรภาคประชาชนและฝ่ ายพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสารภีทุกคน รวมทั้งส่ วนราชการที่เกี่ย

วข้อง เพื่อที่จะนานโยบายไปปฏิบตั ิบนพื้นฐานของ

งบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสารภี ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
กระผมให้ความเชื่อมัน่ แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสารภี จะบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
โปร่ งใส เพื่อที่จะให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลสารภีได้กา้ วหน้า อีกทั้งจะรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายต่าง ๆ ให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลสารภี ทราบในโอกาสต่อไป

