นโยบาย ๘ ด้าน ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๑. นโยบายด้านการเกษตร
ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์การพัฒนา แกนนาด้านการเกษตร การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ลดการใช้ส ารเคมีพัฒ นาระบบโครงสร้า งพื้นฐานด้า นการเกษตร เช่น แหล่งน้า ระบบชลประทานขนาดเล็ ก
การขุดลอกคูคลองส่งน้า ร่วมกับ อบต. และเทศบาล
๒. นโยบายเศรษฐกิจ
ถึงแม้จังหวัดสิงห์บุรี จะมีพื้นที่และครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต่มูลค่า
ของการผลิตสิน ค้าและบริก ารส่ว นใหญ่เป็น ผลผลิตจากภาคอุต สาหกรรม จึงต้องพัฒนาควบคู่กันไประหว่าง
อุตสาหกรรมภาคบริการและเศรษฐกิจการเกษตรให้เกื้อหนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน
๓. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชนการเกษตร
ที่ผ่านมาได้มีการดาเนินการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับ ภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวส่วนในอนาคตต้องมีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เช่น การจับมือ กับ อบจ. ในจังหวัดอื่น ๆ แลกเปลี่ยน
กิจกรรมโครงการเพื่อให้มีการท่องเที่ยวทาบุญในลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบบ้านพี่เมื องน้อง รวมทั้งการเน้น
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
๔.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของ อบต. เทศบาล
จะดาเนินการได้ หรือเป็นโครงการในพื้นที่ซ้าซ้อนหรือต่อเนื่องกันระหว่าง 2 อบต. ขึ้นไป เพื่อไม่ให้ไปซ้าซ้อนกับ
ภารกิจของ อบต. เทศบาล ที่ทาอยู่ ที่มาของโครงการต้องโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม มีการจัดลาดับความสาคัญ
เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุนต่อภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการดูแล
บารุงรักษาสายทางที อบจ. รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบทให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
๕. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติอาจมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ไม่ควรมองข้าม เพราะทรัพยากรคือสิ่งที่ทุกคนใช้
ประโยชน์ร่ว มกัน จัง หวัด ของเราอาจไม่ชัด เจนในเรื่อ งทางกายภาพเพราะไม่มีภูเขา หรือพื้นที่ป่าไม้แต่เรามี
ทรัพยากรธรรมชาติในแบบพื้นที่ลุ่ม ภาคกลาง มีแม่น้าสามสาย มีห้วยหนอง คลองบึง ธรรมชาติที่ต้องเข้าไปดูและ
บารุงรักษา การปลูกป่าชุมชน เป็นต้น สาหรับในเขตชุมชนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องดาเนินการทา
อย่างไรให้บ้านเมืองสวย สะอาดตา น่าท่องเที่ยว จึงต้องปรับปรุง เช่น เกาะกลางถนน การปลูกไม้ประดับ ปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ หรือ
ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา รวมทั้งแหล่งน้าสาคัญ ๆ ของจังหวัด
๖. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การศึกษา จะร่วมกับ ๓ หน่วยงานหลัก คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.เดิม) พัฒนาการเรียนการสอนโดยการส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การพัฒนาอาคาร สถานที่ การจัดแหล่งเรียนรู้ การฝึกอบรมวิชาชีพ การ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสาขาต่าง ๆ ตามความจาเป็น โดยเข้าไปเติมในส่ว นที่ขาดแคลนเพื่อให้การพัฒ นา
ด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-๒–
การศาสนา ด้านการศาสนาต้องให้ การสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรทางพระพุท ธศาสนา
พระสังฆาธิการ และครูพระ เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแผ่ พระศาสนา การร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมโครงการ
ตามที่มีการขอรับการสนับสนุน เช่น การอบรมพระนวกะ การถวายความรู้พระภิก ษุ กิจกรรมเสริม หลัก สูต ร
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย การสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
งานวัดหม่อมคึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ประเพณีกาฟ้า พิธีปารุปะนัง งานประเพณีสงกรานต์ งานเทศกาลกินปลาของ
จังหวัดสิงห์บุรี เพือ่ สืบทอดมิให้สูญหายไป
๗. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
ด้า นการสาธารณสุข ร่ว มสนับ สนุน ระบบบริก ารแพทย์ฉ ุก เฉิน แก่ ส านัก งานสาธารณสุข
ซึ่ง มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบโดยตรงร่วมบูรณาการแผนงานโครงการในการดาเนินการเน้นระบบบริการขั้นปฐมภูมิ และ
สนับสนุนเครือข่าย อสม. ให้มีศักยภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณภาพชีวิต ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณาการแผนงานโครงการกับส่วนราชการ และ อปท.ในเขตพื้นที่ และภาคประชาชนทั้งด้านการ
จัดกิจกรรม การเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน
และกัน เช่น การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุในระดับตาบล หมู่บ้าน การให้ความช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์
เป็นต้น
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งรัดการดาเนินการของศูนย์ประสานงานต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดโดยป้องกันกลุ่มเสี่ยง บาบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด
และการสนับสนุนมาตรการในด้านการปราบปราม
ด้านส่งเสริมกีฬา ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นสนาม
กีฬ าได้ม าตรฐาน และเป็น สถานที่อ อกกาลัง กายของพี่น้องชาวสิ งห์ บุรี รวมทั้งเพื่อรองรับ การแข่งขันกีฬา
ในระดับจังหวัด และระดับเขต ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผน และได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่างในสนาม สระว่ายน้า โรงยิม และ
การพัฒนาปรับปรุงส่วนอื่น ๆ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ควบคู่การส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขัน กีฬาทุกระดับของจังหวัด
๘. นโยบายด้านการเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี มี ๘ เทศบาลกับอีก ๓๓ อบต. การเมืองการปกครองท้อ งถิ่น อยู่ภ ายใต้ก ฎหมาย
และระเบียบ โดยมีราชการส่ว นภูมิภ าคคอยกากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ที่ผ่านมามีการประสานงานช่วยเหลือสนับสนุน
กันด้วยดี ดังนั้นแนวนโยบายด้านการเมืองจึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การร่วมมือกันระหว่างองค์กรท้องถิ่นด้วยกัน
แบบบูรณาการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมกันโดยให้ประชาชนเข้า มามีส่ว นร่ว มในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
๙.นโยบายด้านการบริหารจัดการ
ยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ ใช้นิติธรรม มีคุณธรรม มีความโปร่งใสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีความ
รับผิดชอบ และบริหารให้เกิดความคุ้มค่า และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร และสร้างวัฒนธรรมการทางาน
ของบุคลากรในหน่วยงานหัวใจของงาน คือ ประชาชน นโยบายหลัก ๆ ที่ได้นาเรียนมาข้างต้น ได้มุ่งสู่ ๑ เป้าหมาย
คือ สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ การพัฒนาของจังหวัดสิงห์บุรีที่กาหนดไว้ว่า
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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