คาแถลงนโยบายของ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปียะ
เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปียะทุกท่าน
บัดนี้ได้เวลาที่คณะผู้ บริหารจะได้แถลงนโยบายที่จะดาเนินการในห้วงเวลาที่คณะผู้บริหารเข้าปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามวาระการด ารงต าแหน่ ง เพื่ อ จะให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกาะเปี ย ะพั ฒ นาไปในทิ ศ ทางที่ ดี
เหมาะสม และจะได้นานโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด รวมถึงนโยบายการพัฒนาของอาเภอมาบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ต่อประชาชน และประเทศชาติ โดยคณะผู้บริหารจะดาเนินการต่าง ๆ ให้
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัด และโปร่งใส โดยจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการปฏิบัติ
และตรวจสอบ ซึ่งในวาระการดารงตาแหน่งในรอบ 4 ปีนี้ คณะผู้บริหารจะใช้นโยบายหลั กในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปียะ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธารณสุขและการอนามัย ด้านแหล่งน้ากินน้าใช้ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริห ารส่ว นตาบล รวมถึงด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนทั้งภาคประชาชน และข้าราชการให้มี
ศักยภาพสูงสุด และจะส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรยึดหลักตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว ตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
นโยบายที่จะดาเนินการมีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) จะจัดให้มีการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลู กรัง เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน โดยคานึงถึงความสาคัญของเส้นทางสัญจร
2) จะจัดให้มีการซ่อมแซม บารุง รักษา ถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมที่
จะใช้สัญจรอย่างสม่าเสมอ
3) จะจั ดท าป้ ายเตื อน ป้า ยห้ า ม และป้า ยจราจรต่ า ง ๆ ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ง ตาบล
เพื่อให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย
4) จะจัดทาป้ายชื่อถนนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
5) จะจัดให้มีการก่อสร้างสะพาน อุโมงค์ระบายน้าและท่อระบายน้า เพื่อให้มีความ
สะดวกในการจราจร และเพื่อป้องกันน้าท่วมในตาบล
6) จะบุกเบิกถนนสายใหม่ ๆ เข้าสู่ชุมชนที่ยังไม่มีถนนสาหรับสัญจรและเป็นเส้นทาง
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
7) จะขยายระบบไฟฟ้าที่ตกค้างให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

-22. ด้านเศรษฐกิจ
1) จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้เอง และจะช่วยหาตลาดหรือติดต่อพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการรับซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มต่าง ๆ
2) จะจัดให้มีศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและการประกอบอาชีพ
3) จะส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเสริมในพื้นที่ปลูกยางพาราในระยะเริ่มต้น เพื่ อเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร
4) จะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5) จะจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร เพื่อจะได้นาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนากลุ่มของตนเอง
6) จะสนับสุนนส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ทุกครัวเรือนโดยเร็ว
3. ด้านสาธารณสุขและอนามัย
1) จะจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขในตาบลอย่างทั่วถึง
2) จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรให้มีการออกกาลังกาย
3) จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี และคนชราให้ดีถ้วนหน้า
4) จะส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อร้ายแรงต่าง ๆ ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
5) จะจัดการควบคุมป้องกันภัยจากโรคเอดส์
6) จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มความรู้ให้ผู้นาชุมชน
อสม. และเจ้าหน้าที่อนามัย ตลอดจนประชาชนอย่างทั่วถึง
7) จะจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
4. ด้านแหล่งน้ากินน้าใช้
1) จะจัดให้มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม บารุงระบบประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
2) จะขยายระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและครอบคลุมทุกครัวเรือน
3) จะซ่อมแซม บารุงระบบกักเก็บน้าที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้
4) จะดาเนินการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน เพื่อทดแทนการใช้น้าบาดาล
5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
1) จะดาเนินการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มี ประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น
2) จะส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมให้กับนักเรียน
และประชาชนอย่างทั่วถึง

-33) จะส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในตาบลอย่างทั่วถึง
4) จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระดับตาบล และจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับศูนย์ฯ
เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง
5) จะรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตตาบลมากขึ้น
6) จะส่งเสริม สนับสนุนศิลปะพื้นบ้านให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
7) จะรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
8) จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและตาบล
9) จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
10) จะจัดสรรเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มมากขึ้น
11) จะจัดการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในเขต
พื้นที่ตาบลครบ 100%
12) จะสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมงานประเพณีวันสาคัญต่าง ๆ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) จะเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง สระน้ าสาธารณะหนองปรื อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ สถานที่
ประชุมสัมมนา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตาบล
2) จะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจมาใช้ในครัวเรือนและเพื่อการขาย
3) จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สัตว์น้าตามแหล่งน้าต่าง ๆ ของตาบล
4) จะรณรงค์ป้องกันการบุกรุกทาลายแหล่งน้าธรรมชาติ
5) จะปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติให้น้าไหลสะดวก และสามารถระบายน้าได้
ในฤดูฝนอย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาน้าท่วม
6) จะจัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
7) จะปรับปรุงส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้สองข้างทาง และปลูกไม้ประดับทุกครัวเรือน
8) จะดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทั่วทั้งตาบล
7. ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
1) จะจัดให้มีโครงการผู้บริหารพบประชาชน
2) จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3) จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมสภา
4) จะส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตาบล คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

-45) จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สะอาดและดู
สวยงาม
6) จะปรับปรุงแผนอัตรากาลังพนักงานให้เหมาะสมและสอดคล้องตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
7) จะประสานการทางานร่วมกับผู้นาตาบล ผู้นาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง
8) จะประสานการทางานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม
9) จะเร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีรายได้ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม อนุญาตต่าง ๆ ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
10) จะปรับปรุงอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอย่าง
ทั่วถึง
11) จะเร่งรัดจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของตาบลเกาะเปียะให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) จะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความจาเป็นในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
ในตาบล
2) จะจัดการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.
3) จะร่วมกับโรงเรียน วัด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดทุกชนิดให้หมดไปจากตาบลเกาะเปียะ
4) จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายอย่างเต็มที่
ซึ่งคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายหลัก ๆ ทั้ง 8 ด้าน ที่จะดาเนินการจะช่วยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปียะพัฒนาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระดับแนวหน้าของจังหวัด และ
จะช่วยให้ประชาชนของตาบลเกาะเปียะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

