
ค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปร็ง 
นำยสุทิน  แก้วธนมนตรี 

แถลงต่อ 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปร็ง 

ในกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 2  ประจ ำปี  2564 
วันท่ี  29  ธันวำคม  2564     

************************************** 
เรียน  ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปร็ง 

ผู้ทรงเกยีรติทุกท่ำน 
  

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรปราการ  
แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปร็ง  ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  2564 นั้น 

 ท่านประธานที่เคารพ 
กระผมนายสุทิน  แก้วธนมนตรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย  นายสุรินทร์  บุญลือเจริญผล         รอง
นายก  นายประเสริฐ  ธรรมเจริญ   รองนายก  และนายบรร เจอด  จุฑาประทีป  
เลขานุการนายก   ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลเปร็ง        
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ขออนุญาตต่อท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง  แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปร็ง  แห่งนี้   โดยได้จัดท าแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลเปร็งเป็นเอกสาร
แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปร็งทุกท่านที่มาประชุมด้วยแล้ว  เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  มาตรา  58/5 ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง     
  

        เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง  ด าเนินไปด้วย
ความเป็นธรรม โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของ    
ทุกภาคส่วน  โดยยึดหลึกประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างถูกต้องและยั่งยืน  ดังน้ี 
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๑. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการคมนาคมขนส่ง  และความปลอดภัยของประชาชน 
1.2 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
1.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน  ชุมชน  อย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
1.4 จัดให้มีระบบน้ าประปาที่สะอาดและถูกหลักอนามัย 
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ า

ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

๒. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
2.๑ สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
      และการเรียนรู้ของเด็กให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
2.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลให้มีศักยภาพได้มาตรฐาน 
      เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 
2.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ความสามารถและมี   
      ความเข้าใจในการพัฒนาความรู้เด็กปฐมวัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      และเป็นที่น่าศรัทธาแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
2.๔  สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  และ 
      ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของศาสนา สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณี 
      วัฒนธรรมในชุมชนให้สืบต่อไป 
 

๓. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยำวชน และผู้สูงอำยุ 
3.๑ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สนใจการศึกษา การเล่นกีฬา และ 
      ดนตรีไทย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน  
      และส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
3.๓ สนับสนุนโครงการค่ายยุวชน อบรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ความรู้ความ 
      เข้าใจในหลักธรรมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติ 
      ตามได้อย่างถูกต้อง บังเกิดผลดี และอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมี  
      ความสุข 
3.4 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
      อย่างทั่วถึง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
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    4. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
4.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ    
      การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยในทุกๆ ด้าน 

 4.๒ ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในการแจ้งข่าวสาร การให้ความรู้  
การตรวจสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการ     
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ  ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

5. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
         5.๑ รณรงค์ให้ทุกภาคสว่น  ได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรกัษาทรัพยากร   
               ธรรมชาติรวมถึงการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 
         5.๒ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ า  ล าลาง  คลองให้อยู่สภาพที่สมบูรณ ์ โดยการมี  
               ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน         

 5.๓ สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองต่าง ๆ  เพื่อการระบายน้ าที่ดีขึ้น  และ 
       บรรเทาปัญหาน้ าขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง 

         5.๔ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  เพื่อแก้ปัญหาการเก็บขยะมูลฝอยตกค้าง 
 

6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและพัฒนำด้ำนสังคม 
6.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน  
     กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรต าบลเปร็ง  ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างเสริม 
     รายได้ให้แก่ประชาชน 
6.๒ ส่งเสริมบทบาทของบ้าน  วัด  โรงเรยีน  ทีเ่รียกว่า  บวร  ในการพฒันา  
     ร่วมกับองค์กร หน่วยงานราชการ  และเอกชน อื่นๆ 

        6.๓ ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวในการดูแลพัฒนาสมาชิกใน 
              ครอบครัวโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุ   

6.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
6.๕ สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ยากไร้ ให้ 
      เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้ได้รับการดูแลและ 
      มคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
6.๖ ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวในการดูแลพัฒนาสมาชิกใน 
      ครอบครัวโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุ   
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      7. ด้ำนควำมปลอดภัยและบริกำรชุมชน 
 7.๑ สนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ประสบความ    
      เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ  ให้ได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข  
      อย่างรีบด่วนและทั่วถึง 
 7.๒ สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้ความรู้ 
      เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ 
      ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารภัยที่เกิดข้ึน 
 

      8. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองและกำรปกครอง 
             การด าเนินงานที่น าไปสู่การพฒันาทีย่ั่งยืน   ความอยู่ดีมสีุขของประชาชน 
           จะต้องมีการบริหารโดยยึดหลัก  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ 
           บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

********************************** 


