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บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

 นายสมศรี  สิมาวัน ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 และเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตาม
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลส าโรง ในการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เ พ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  

 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

 มาตรา 48 วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี”  

 มาตรา 48 วรรคหก บัญญัติว่า “ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย” 

วัตถุประสงค ์

 1.เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 2.เพ่ือรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบ 
 3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลส าโรง 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลส ารร  

ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลสำ ารร  ได้แถส นรยบลายการบลริหารราชการขอ เทศบลาสต าบลสำ ารร 
ต่อำภาเทศบลาสต าบลสำ ารร  เพ่ือด าเนิน านตามอ านาจหน้าที่ขอ เทศบลาสภายใต้ระเบลียบลแสะข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อ   รดยยึดถือ ยุทธศาำตร์การพัฒนาขอ อ ค์กรปกครอ ำ่วนท้อ ถิ่นในเขตจั หวัด ยุทธศาำตร์จั หวัด  
ยุทธศาำตร์กสุ่มจั หวัด แผนพัฒนาจั หวัด แผนพัฒนากสุ่มจั หวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจแสะ
ำั คมแห่ ชาติ ยุทธศาำตร์ชาติ ๒๐ ปี แสะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ ยืน เป็นหสักในการก าหนดนรยบลายการ
บลริหารแสะพัฒนาที่ำอดคส้อ กับลปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้  ความต้อ การในการพัฒนาทุกๆ ด้าน  รดยมุ่ เน้น
การำานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อ  แสะพร้อมที่จะพัฒนาปรับลปรุ การด าเนิน านให้มีประำิทธิภาพ
ยิ่ ขึ้น 

ราย านผสการปฏิบลัติ านตามนรยบลายฉบลับลนี้  เป็นการำรุปผสการด าเนิน านในรอบล
ปี บลประมาณ พ.ศ.๒๕64 ทุกรคร การแสะกิจกรรมเป็นรคร การที่มีความำอดคส้อ กับลนรยบลายที่ได้แถส ไว้     
ซึ่ ผู้บลริหารท้อ ถิ่นได้มุ่ เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้อ ประชาชนได้รับลประรยชน์แสะเกิดความ
พึ พอใจำู ำุด 

ดั นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบลัญญัติเทศบลาส พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึ  (ฉบลับลที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท าราย านแำด ผสการปฏิบลัติ านตาม
นรยบลายที่ได้แถส ไว้ต่อำภาเทศบลาสเป็นประจ าทุกปี 

กระผม นายำมศรี  ำิมาวัน นายกเทศมนตรีต าบลสำ ารร  จึ ขอราย านผสการปฏิบลัติ านตาม
นรยบลายการบลริหารราชการขอ เทศบลาสต าบลสำ ารร  ประจ าปี บลประมาณ ๒๕64  ดั ต่อไปนี้ 
๑. นรยบายด้านการเมือ และการบริหารอ ค์กร 
  ๑.๑ ำ่ เำริมำนับลำนุนชุมชนเข้าำู่กระบลวนการมีำ่วนร่วมทา การบลริหารแสะการเมือ ภายใต้
ระบลอบลประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทร เป็นประมุข  พัฒนาการท า าน 
  ๑.๒ ป้อ กันแสะปราบลปรามการทุจริตแสะประพฤติมิชอบล รดยยึดหสักหสักความรปร่ ใำแสะมี
ธรรมาภิบลาสเป็นำากส 

๑.๓ ำนับลำนุนการด าเนิน านภาครัฐตามนรยบลายขอ รัฐบลาสรดยการประำานนรยบลายแสะการ
ใช้จ่าย บลประมาณขอ รัฐ เพื่อให้เกิดประรยชน์ำู ำุดแก่ประชาชนในท้อ ถิ่น 
  ๑.๔ บลริหาร านแสะพัฒนาอ ค์กร  ตามหสักธรรมาภิบลาสแสะหสักการบลริหารกิจการบล้านเมือ 
ที่ดี  ให้มีความรปร่ ใำ บลริำุทธิ์ ยุติธรรมแสะำามารถตรวจำอบลได้ 
  ๑.๕ ำ่ เำริม ำนับลำนุนปรับลปรุ แสะพัฒนาบลุคสากร  พนัก าน  เจ้าหน้าที่ทุกระดับลให้มีความรู้ 
ความำามารถ มีวิำัยทัศน์กว้า ไกสทันต่อำถานการณ์ 
  ๑.๖ จัดหาำวัำดิการให้บลุคสากรเพื่อเป็นขวัญก าสั ใจในการท า านแสะบลริการประชาชน 

 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1. รคร การำนับลำนุนศูนย์ปฏิบลัติการร่วมในการช่วยเหสือประชาชนอ ค์กรปกครอ 
ำ่วนท้อ ถิ่น (ำถานที่กสา  อ.ำ ารร  จ.อุบลสฯ) ปี บลประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

27,000 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลการเสือกตั้ ผู้บลริหารท้อ ถิ่นแสะำมาชิกท้อ ถิ่น 333,589.36 
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ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

3. รคร การจัดท าแผนพัฒนา การติดตามประเมินผสแผนพัฒนา แสะการประำาน
แผนพัฒนาเทศบลาสต าบลสำ ารร  

1,750 

๒. นรยบายด้านเศรษฐกิจและสั คม 
  ๒.๑ ำ่ เำริมให้ประชาชนมีความำามารถในการพัฒนาอาชีพ ำร้า  าน ำร้า รายได้ให้
ครอบลครัวแสะชุมชนทุกระดับล  รดยใช้หสักพัฒนาตามแนวพระราชด าริหสักปรัชญาขอ เศรษฐกิจพอเพีย  
  ๒.๒ ำ่ เำริมให้มีตสาดชุมชนริมด /ตสาดประชารัฐ/ตสาดำดชุมชน   เป็นที่ค้าขายำินค้าขอ 
คนในชุมชน 
  ๒.๓ ำ่ เำริมปสูกพืชผักำวนครัวแสะผสไม้ตามฤดูกาสรดยำนับลำนุนวัำดุอุปกรณ์การเกษตร 
  ๒.๔ ำ่ เำริมแสะฟ้ืนฟูำภาพแวดส้อม   
  ๒.๕  ำ่ เำริมการพัฒนาอุตำาหกรรมในครัวเรือน  

๒.๖ ำ่ เำริมแสะดูแสช่วยเหสือเด็ก ำตรี เยาวชน ผู้ำู อายุ ผู้พิการแสะผู้ด้อยรอกาำทา ำั คม
อย่า ทั่วถึ แสะยุติธรรม  
  ๒.๗ ำ่ เำริมำนับลำนุนำถาบลันครอบลครัว  
  ๒.๘ ำ่ เำริม ให้มีำวัำดิการชมุชน 

๒.๙ ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการป้อ กัน  ปราบลปรามแสะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายา
เำพติดในพ้ืนที ่

๒.๑๐  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบลัติตน
ตามกฎหมายแสะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การำ เคราะห์เบลี้ยยั ชีพผู้ป่วยเอดำ์ 66,000 
2 รคร การำ เคราะห์เบลี้ยยั ชีพผู้พิการ 6,269,000 
3 รคร การำ เคราะห์เบลี้ยยั ชีพผู้ำู อายุ 2,186,800 

๓. นรยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑  ยกระดับลการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเส็ก 
๓.๒  ำ่ เำริมำนับลำนุนการศึกษา เพ่ือยกระดับลแสะพัฒนาการเรียนการำอนด้วยการพัฒนา

ศักยภาพขอ บลุคสากรทา การศึกษา   
๓.๓  ำ่ เำริมำนับลำนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   
๓.๔  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการำร้า แหส่ เรียนรู้ทา วัฒนธรรมขนบลธรรมเนียมประเพณี

ท้อ ถิ่น 
  ๓.๕  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  
  ๓.๖  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการทัศนศึกษาแสะดู านตามแหส่ ท่อ เที่ยวภายในจั หวัดแสะ
ภายในประเทศ 
  ๓.๗  ท านุบล ารุ พระพุทธศาำนา  ศิสปวัฒนธรรมจารีตประเพณีแสะภูมิปัญญาท้อ ถิ่น 
  ๓.๘  ำ่ เำริมกระบลวนการแสะกิจกรรมเำริมำร้า คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน   
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  ๓.๙  ประำาน านภาคี   รร เรียนในพ้ืนที่เทศบลาสต าบลสำ ารร  
ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การำนับลำนุนค่าใช้จ่ายการบลริหารำถานศึกษา 730,480 
2 เ ินอุดหนุนำ าหรับลำนับลำนุนอาหารกสา วันให้กับลรร เรียน จ านวน ๕ แห่  1,594,600 

๔.  นรยบายด้านสาธารณสุข 
  ๔.๑  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุน  การพัฒนาการจัดการขยะมูสฝอยชุมชน 
  ๔.๒  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรมด้านำาธารณำุข  
  ๔.๓  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรมขอ รร พยาบลาสำ ารร   ศูนย์ข้อมูสด้าน
ำาธารณำุขมูสฐาน  พร้อมประำาน านแสะร่วมมือกับลหน่วย านต่า  ๆ  ในการพัฒนาการบลริหาร านำาธารณำุข  
  ๔.๔  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการมีำ่วนร่วมกิจกรรมขอ  อำม. 
 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน านแสะบลริหารจัดการระบลบลการแพทย์ฉุกเฉิน ๖๔๘,๐๐๐ 
2 รคร การขับลเคสื่อนำัตว์ปสอดรรค คนปสอดภัยจากรรคพิษำุนัขบล้าตามพระปนิธาน

ศาำตราจารย์ ดร.ำมเด็จพระเจ้าน้อ นา เธอเจ้าฟ้าภรณ์วสัยสักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีำวา ควัฒนวรขัตติยราชนารี 

๓๐,๐๐๐ 

3 รคร การควบลคุมแสะป้อ กันรรคไข้เสือดออก ๑๒๐,๔๕๔.๘๐ 
4 การด าเนิน านตามแนวทา รคร การพระราชด าริด้านำาธารณำุข ๒๔๐,๐๐๐ 

 

5.  นรยบายด้านรคร สร้า พ้ืนฐานและสาธารณูปรภค 
๕.๑ ำ่ เำริมให้มีการพัฒนาการก่อำร้า   บล ารุ รักษา  ปรับลปรุ แสะซ่อมแซมเำ้นทา คมนาคม

ในพ้ืนที่อ านวยความำะดวกด้านการคมนาคมขนำ่ ภายในหมู่บล้านเชื่อมต่อระหว่า หมู่บล้านแสะต าบลส รดยให้
ครอบลคสุมพ้ืนที่ทั้ ต าบลส 

๕.๒  ำ่ เำริมำนับลำนุนการขุดสอกแหส่ น้ าำาธารณประรยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตร 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคสนน้ า 
  ๕.๓  ปรับลปรุ ระบลบลน้ าประปาให้ใำำะอาด 
  ๕.๔  ประำาน านแสะร่วมมือกับลกรมทา หสว ในการปรับลปรุ ำัญญาณไฟจราจรทา แยกเข้าำู่
อ าเภอำ ารร  
  ๕.๕  ประำาน านแสะร่วมมือกับลทา หสว ชนบลทปรับลปรุ ซ่อมแซม”เำ้นทา บล้านแคน – หนอ 
ำอ ห้อ  – บล้านผับลแส้ ” 
  ๕.๖ ปรับลปรุ ซ่อมแซมถนนแสะขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านหนอ เทา หมู่ที่ ๕ (หน้าบล้านนายำิทธิรชค – 
บล้านนายพ่ัว) 

309,352 

2 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านหนอ ำอ ห้อ  หมู่ที่ ๔  (ำายบล้านนา เรณู) 344,000 
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ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

3 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านรนนยา  หมู่ที่ ๗(จากถนน อบล ๒๐๐๓  
ถึ นานายถวิส) 

343,500 

4 รคร การก่อำร้า ถนนสูกรั  หมู่ที่ ๑๒ (นานา ำมภาร – นานายทอ สา  
จันทร์รำภา) 

91,000 

5 รคร การก่อำร้า ทา ระบลายน้ า หมู่ที่ ๑ (ำายบล้านนายำุพจน์ ธุำาวัน – ำระหนอ 
ค า) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

223,000 

๖ รคร การวา ท่อระบลายน้ า คำส. พร้อมบล่อพัก คำส. (ถนนพระภิบลาสด้านทิศเหนือ
ถึ ถนนดว ชนิตย์) บล้านบลูรพา หมู่ที่ ๙ 

๔๘๒,๐๐๐ 

7 รคร การปรับลปรุ ถนน คำส. บล้านแคน หมู่ที่ ๘ (ำายบล้านนายเหส  อรรคธรรม) 
พร้อมวา ท่อระบลายน้ า 

339,000 

8 รคร การปรับลปรุ ระดับลถนน คำส. หมู่ที่ ๓ (แยกหน้าบล้านนายธีรเวช) ๑๒๕,๐๐๐ 
9 ขยายเขตไฟฟ้าำาธารณะเพ่ือการเกษตร บล้านผับลแส้  หมู่ที่ ๖ (ผับลแส้  –  

รนนชาติ) 
- 

10 ปรับลปรุ ถนนคอนกรีตเำริมเหส็ก ำายบล้านแคน – บล้านหว้าน หมู่ที่ ๑ บล้านำ ารร  
– หมู่ที่ ๓ บล้านรนนำวน ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

๑,๕๑๔,๙๐๔ 

๖. นรยบายด้านการป้อ กันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.๑  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรมด้านการป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัย  
การรักษาความปสอดภัยในชีวิตแสะทรัพย์ำินขอ ประชาชน 
  ๖.๒  การจัดให้มีเครื่อ มือ  วัำดุแสะอุปกรณ์ในการป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัย 

๖.๓  ำ่ เำริมำนับลำนุนการพัฒนาศักยภาพขอ อาำาำมัครป้อ กันฝ่ายพสเรือน (อปพร.)   

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การป้อ กันแสะสดอุบลัติเหตุทา ถนนในช่ว เทศกาสปีใหม่ 8,441 
2 รคร การป้อ กันแสะสดอุบลัติเหตุทา ถนนในช่ว เทศกาสำ กรานต์ 9,990 
3 รคร การฝึกซ้อมแผนป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัยที่เกิดอัคคีภัย 19,200 
4 รคร การปสูกฝั วินัยจราจร เมาไม่ขับล ขับลไม่รทร 20,500 

 

๗. นรยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ แวดล้อม 
  ๗.๑ ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรม   การมีำ่วนร่วมขอ ประชาชนในการ
บลริหารจัดการป่าชุมชน  ป่าำาธารณประรยชน์  ป่าวัฒนธรรม(ปู่ตา  ป่าช้า)  แหส่ น้ า   
  ๗.๒  แก้ไขปัญหาน้ าเำียในชุมชนให้ถูกหสักำุขาภิบลาส 

 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การคสอ ำวย น้ าใำ คนไทยมีำุข ปี บลประมาณ  256๔ ๗,๕๐๐ 
2 ปรับลปรุ ภูมิทัศน์เทศบลาสต าบลสำ ารร  ๑๒,๙๓๒ 
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สรุปผลการด าเนิน านตามนรยบายในปี บประมาณ พ.ศ.2564 
 

ล าดับ นรยบาย จ านวนรคร การ  บประมาณ 
1 นรยบายด้านการเมือ และการบริหารอ ค์กร 

 
3 362,339 

 
2 

ด้านเศรษฐกิจแสะำั คม 3 
8,521,800 

 
3 ด้านการศึกษา  ศาำนาแสะวัฒนธรรม 2 2,325,080 
4 ด้านำาธารณำุข  4 ๑,๐๓๘,๔๕๕ 
5 ด้านรคร ำร้า พื้นฐานแสะำาธารณูปรภค 10 3,771,756 
6 นรยบลายด้านการป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัย 4 58,131 
7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติแสะำิ่ แวดส้อม 2 ๒๐,๔๓๒ 

รวม 28 16,097,993 
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ค ำแถลงนโยบำย 

ของ 

นำยสมศรี  สิมำวัน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง 

แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

วันที่ 14 พฤษภำคม 2564 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 
 

เรียน    ประธำนสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง   

ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๔๘ ทศ  
ก าหนดให้ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบ  นั้น   

 กระผม นายสมศรี  สิมาวัน  นายกเทศมนตรีต าบลส าโร ง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล
ส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้กระผมนายสมศรี  สิมาวัน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับ
หน้าที่ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาต าบลส าโรง ส าหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์
ชาติ  ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง  ความต้องการในการพัฒนาทุกๆ  ด้าน  โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้
ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ท่าน ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรงที่เคารพ  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลส าโรง  สามารถ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารแต่ละด้านดังนี้   

นโยบำยระยะกำรบริหำรรำชกำร ๔ ปี 
๑. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรองค์กร 

  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พัฒนาการท างาน 
  ๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยึดหลักหลักความโปร่งใสและมี   
ธรรมาภิบาลเป็นสากล 

๑.๓ สนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลโดยการประสานนโยบายและการ   
ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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  ๑.๔ บริหารงานและพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อสถานการณ์ 
  ๑.๖ จัดหาสวัสดิการให้บุคลากรเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างานและบริการประชาชน 

๒. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
  ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัว
และชุมชนทุกระดับ  โดยใช้หลักพัฒนาตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒ ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนริมดง/ตลาดประชารัฐ/ตลาดสดชุมชน เป็นที่ค้าขายสินค้าของคนใน
ชุมชน 
  ๒.๓ ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ตามฤดูกาลโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
  ๒.๔ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม   
  ๒.๕  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

๒.๖ ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
อย่างทั่วถึงและยุติธรรม  
  ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว  
  ๒.๘ ส่งเสริม ให้มีสวัสดิการชมุชน 

๒.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที ่

๒.๑๐  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบั ติตน
ตามกฎหมายและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

๓. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
๓.๑  ยกระดับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา   
๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   
๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

  ๓.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  
  ๓.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนการทัศนศึกษาและดูงานตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและ
ภายในประเทศ 
  ๓.๗  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓.๘  ส่งเสริมกระบวนการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน   
  ๓.๙  ประสานงานภาคี โรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลส าโรง 

๔.  นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
  ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมด้านสาธารณสุข  
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  ๔.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส าโรง  ศูนย์ข้อมูลด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน  พร้อมประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข    

๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมของ อสม. 

๕.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
  ๕.๑ ประสานหน่วยงานขยายช่องทางจราจร  เข้าอ าเภอส าโรง 
  ๕.๒ ประสานหน่วยงาน สร้างสะพานลอย เพ่ือความปลอดภัยกับพ่ีน้องประชาชนหน้า  ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาส าโรง 
  ๕.๓ ขยายเขตไฟฟ้า/แสงสว่าง  ตามท้องถนน 
  ๕.๔ เชื่อมต่อระบบประปาระหว่างหมู่บ้าน 
  ๕.๕ จัดหาน้ าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมใน
พ้ืนที่อ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล โดยให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งต าบล 
  ๕.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตร 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  ๕.๘  ปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใสสะอาด 
  ๕.๙ ประสานงานและร่วมมือกับกรมทางหลวงในการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกเข้าสู่
อ าเภอส าโรง 
  ๕.๑๐  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

๖.  นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  ๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๖.๒  การจัดให้มีเครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   

 ๗. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการป่าชุมชน  ป่าสาธารณประโยชน์  ป่าวัฒนธรรม (ปู่ตา ป่าช้า) แหล่งน้ า   
  ๗.๒  แก้ไขปัญหาน้ าเสียในชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
  นับต่อจากนี้ จะเป็นระยะเวลาที่ผมต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้
มอบหมายให้ ซึ่งผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และดีที่สุดตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  โดยพร้อมที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนดให้ เพ่ือ
สนองตอบต่อปัญหาความต้องการและประโยชน์สุดอย่างสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรง ต่อไป   
 


