นโยบายการบริหารงาน
บทนา
กราบเรี ยนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอยทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้ การสนับสนุนทุกท่าน
กระผม นายสมชาย วรกิจเจริ ญผล ในฐานะนายกเทศมนตรี เมืองแก่งคอย ต้ องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็ นอย่างสูง ที่กรุณา
ให้ ความไว้ วางใจมอบหมาย ให้ กระผมได้ เข้ ามาบริ หารงานเทศบาลเมืองแก่งคอย เพื่อบริ หารกิจการเทศบาลเมืองแก่งคอย ให้
เกิดประโยชน์สขุ แด่พี่น้องประชาชนอีกครัง้ หนึ่ง ในขณะเดียวกันต้ องขอขอบพระคุณคณะทางาน ทุก ๆ ท่านที่ทางานอย่าง
ทุม่ เทและเสียสละ จึงทาให้ เกิดวันนี ้ได้ จึงต้ องขอบคุณไว้ ณ ที่นี ้ด้ วยครับ นอกจากนี ้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ผา่ นมาการคัดเลือกในการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้เป็ นจานวน 6 ท่าน ด้ วยความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง
เจตนารมณ์ในการทางาน
พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้ รับฉันทานุมตั ิจากที่น้องประชาชนให้ มาทางานบริ หารกิจการเทศบาล ซึง่ เป็ นภาระที่ผมต้ อง
รับผิดชอบอย่างสูงแล้ วนัน้ กระผม นายสมชาย วรกิจเจริ ญผล ในฐานะนายกเทศมนตรี เมืองแก่งคอยและคณะผู้บริ หารของ
กระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรื อหลักการทางานอย่างไร ซึง่ ผมได้ พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทางานเพื่อประโยชน์สขุ ของพี่น้อง
ประชาชน กระผมจึงขอตังเจตนารมณ์
้
และหลักการทางานของกระผมและคณะผู้บริ หารไว้ ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี ้
ต้ องซื่อสัตย์ สุจริ ต เสียสละ และอดทนในการทางาน
ต้ องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
ต้ องบริ หารงานและปฏิบตั ิตนบนพื ้นฐานของจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
ต้ องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรื อคนหมูม่ ากเป็ นหลัก
ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้ อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสม
เพื่อแก้ ไขหรื อลดผลกระทบดังกล่าว
วิสยั ทัศน์
"เทศบาลเมืองแก่งคอยเป็ นเมืองแห่งความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน"

ภารกิจในการทางาน
4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานให้ สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
4.2 พัฒนาทางด้ านการศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
4.3 พัฒนาสภาพสิง่ แวดล้ อมและความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ทดั เทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็ น
4.4 พัฒนาทางด้ านสาธารณสุข เน้ นทางด้ านการส่งเสริ มและป้องกันปั ญหาสุขภาพและบริ การผู้เจ็บป่ วย
4.5 พัฒนาทางด้ านสังคม ให้ เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้ เ็็ ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริ ยธรรมและลดปั ญหา

ยาเสพติด

4.6 พัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
4.7 พัฒนางานของเทศบาล ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด ตามคาขวัญของเทศบาลว่า "บริ การประชาชนคืองาน

ของเรา"
แผนงานและโครงการหลักที่จะดาเนินงาน
5.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน
5.1.1 ระบบน ้าประปา : ปรับปรุ ง ท่อเมนส่งน ้า ระบบการกรองน ้า ถังสารองน ้าใสและคุณภาพน ้าประปา
5.1.2

ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุ งและบารุ งรักษาถนนทุกสายทางเดินตามตรอก ซอย ที่พกั ผู้โดยสาร ป้ายบอก

เส้ นทางและสถานที่สาคัญต่าง ๆ
5.1.3

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุ งบริ การไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภัยของระบบสายส่งไฟฟ้าในเขต

เทศบาล
5.2 การพัฒนาทางด้ านการศึกษา
5.2.1 จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตเทศบาล และเรี ยนฟรี ตงแต่
ั ้ ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาในสังกัดโรงเ็ี รี ยนเทศบาล
5.2.2 พัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและส่งเสริ มการศึกษานอกเวลาเรี ยน
5.2.3 ส่งเสริ มการศึกษาทุกระดับวัยของประชาชน
5.2.4 จัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม ศีลธรรม จริ ยธรรม รวมถึงทางด้ านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และกีฬา
5.3 การพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชน
5.3.1 ลดปั ญหาน ้าท่วมโดยเพิ่มเส้ นทางระบายน ้าลงแม่น ้าป่ าสัก
5.3.2 จัดทาระบบบาบัดน ้าเสียตามแหล่งชุมชนก่อนปล่อยลงแม่น ้าป่ าสัก
5.3.3 ปรับปรุ งสภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชนแออัด หรื อทรุ ดโทรมให้ มีสภาพดีขึ ้น
5.3.4 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ บริ เวณริ มแม่น ้าป่ าสัก ทางเข้ าแก่งคอย เกาะกลางถนน และทางเดินเข้ า
5.4 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
5.4.1 พัฒนาและปรับปรุ ง ในเรื่ องการป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
5.4.2 จัดสวัสดิการรถรับ-ส่ง บริ การผู้ป่วยภายในเขตเทศบาลฟรี ตลอด 24 ชัว่ โมง
5.4.3 ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บและกาจัดขยะให้ ดียิ่งขึ ้น รวมถึงส่งเสริ มการคัดแยกขยะ
5.4.4 ปรับปรุ งให้ ความช่วยเหลือแก่บค
ุ คลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
5.5 การพัฒนาทางด้ านสังคม
5.5.1 เรื่ องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : จัดบริ การหน่วยเคลื่อนที่เร็ ว ตลอด 24 ชัว่ โมง และการติดตัง้

กล้ องวงจรปิ ด ที่จดุ สาคัญให้ ครบถ้ วนตามความจาเป็ น
5.5.2 พัฒนาการจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาชุมชนทัง้ 16 ชุมชน เพื่อสร้ างความเข็มแข็งและสามัคคี

5.6 การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจพึง่ พาตนเองเพือ่ ความยัง่ ยืนโดยการเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายของชุมชนโดยวิธีการ - สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ขายและผู้ซื ้อในชุมชน เพื่อให้ เกิดการค้ าขายภายในชุมชนมากขึ ้น - ผลิตสินค้ าภายในชุมชนโดยเฉพาะสินค้ าบริ โภคอุปโภค
พื ้นฐานเพื่อทดแทนหรื อลดการสัง่ ซื ้อจากนอกชุมชนและนาไปขายนอกชุมชน - ส่งเสริ ม อุดหนุนธุรกิจในชุมชนและไม่สง่ เสริ ม
ให้ ธุรกิจทีม่ าจากนอกชุมชนมาแข่งขันกับชุมชนอย่างไม่เป็ นธรรม
5.7 การพัฒนางานเทศบาล
5.7.1 ปรับปรุ งระบบการให้ บริ การ - พัฒนาระบบ "one stop service" ให้ มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ ้น - ปรับปรุ ง

ระบบการจ่ายเบี ้ยยังชีพให้ มีความถูกต้ อง สะดวกและรวดเร็ ว
5.7.2 ปรับปรุ งระบบการจัดทางบประมาณ : โดยการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณให้ ชด
ั เจนในส่วนที่เสนอโดยเทศบาลและที่รับ

ฟั งความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง
5.7.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน : เสริ มสร้ างความสามัคคี ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาในด้ านการวางแผนและพัฒนางาน
5.7.4 การมีสว่ นร่ วมของประชาชน - ให้ ความสาคัญในการทางานร่ วมกับผู้นาชุมชนและภาคประชาชน - ปรับปรุ ง พัฒนา

ช่องทางในการพบปะ ประชาชนโดยตรง เช่น "สภากาแฟ" และ "ออกหน่วยชุมชน" - เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกภาคส่วน
มาทางานร่วมกับทางเทศบาล - จัดทาห้ องประชุมและรับรองประชาชนที่หน่วยงานกองสวัสดิการ
สรุป
จากการที่กระผมได้ แถลงมาทังหมดแล้
้
วนัน้ เป็ นแนวความคิด ความตังใจในการท
้
างานที่ผมจะต้ องรับผิดชอบการบริ หาร
กิจการเทศบาลแก่งคอย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ทา่ นได้ ให้ ความไว้ วางใจผม นายสมชาย วรกิจเจริญผล มาดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี เมืองแก่งคอยในครัง้ นี ้ แต่พอ่ แม่พี่น้องครับในสิง่ ทีผ่ มกล่าวมาทังหมดนี
้
้จะสาเร็จได้ ตามทีต่ งเป้
ั ้ าหมายไว้ หรื อไม่
ไม่สามารถเกิดได้ จากผมเพียงลาพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็ นสิง่ สาคัญที่จะทาให้ เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
พ่อแม่พี่น้องครับพร้ อมแล้ วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสูเ่ ป้าหมายและอนาคต แก่งคอยเมืองแห่งความสุขร่วมกัน"
ขอขอบพระคุณครับ

