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นายแดง ภูมิคอนสาร
นายกองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
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--------------ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ที่เคารพ
ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ซึ่งเปนการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ กระผมไดรับความไววางใจจาก
พี่นองประชาชนตําบลคอนสารเลือกตั้ง ใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๔๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ
ใหประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีการเลือกตั้งใน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แลวนั้น
บัดนี้กระผมไดกําหนดนโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ที่มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ วาระ
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัง หวัดชัยภูมิ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
เสร็จสิ้นแลว และขอนําเรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคอนสารและผูทรงเกียรติ เพื่อใหได
รับทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของกระผมที่มุงมั่นจะ สรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลคอนสาร
อยางทั่วถึง โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สําคัญ ดังนี้
๑.ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ตามที่กระผมไดแสดง
เจตนารมณและกําหนดนโยบายใหไวกับประชาชนเมื่อตอนเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดประชนเปน
ศูนยกลาง เปนศูนยกลางในการพัฒนา และหลักการพัฒนาอยางสมดุลและยัง่ ยืน โดยจะพัฒนาใหครอบคลุมใน
ทุก ๆ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการเมือง
การบริหาร และดานสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งไดแก การศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน กระผมจะใหความสําคัญเปนพิเศษ
๒.ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชัยภูมิ โดยการบูรณาการแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิเขาดวยกัน
๓.นําพระราชดํารัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
๔.บริหารงานโดยใชหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์
สําหรับนโยบาย การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ของกระผมที่จะดําเนินการใน
ระยะเวลา ๔ ป ที่กระผมดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร กระผมมีนโยบายการพัฒนา
ในดานตางๆ ดังนี้

๑.นโยบายเรงดวน
๑.๑ แกไขปญหาถนนชํารุด เปนหลุมเปนบอ ในเสนทางที่ติดตอระหวางตําบลและในเสนทาง
ในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในตําบล
๑.๒ ดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะและซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ในพื้นที่ทุก
หมูบานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๑.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ใหเปนศูนยพัฒนาเด็กทีม่ ี
คุณภาพ

๑.๔ จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสในสังคม อยางทั่วถึงและเปนธรรม
๑.๕ สงเสริมกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน ในดานกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหหางไกลจากยา
เสพติด
๑.๖ ปรับระบบบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โดยใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(๑) เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๒. นโยบายการพัฒนาดานตาง ๆ
๒.๑ นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) การแกไขปญหาความยากจน โดยสรางรายไดและกระจายรายได
(๒) สนับสนุนกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพิ่มยิ่งขึ้น
๒.๒ นโยบายดานการเกษตร
(๑) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) สงเสริมการผลิตและใชปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
๒.๓ นโยบายดานการคมนาคม
(๑) สงเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง
(๒) กอสราง ปรับปรุง บํารุงเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สาธารณูปการ
๒.๔ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) สงเสริมและรณรงคการมีสวนรวมของประชาชนใหมีการอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒) สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
(๓) สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๔) สนับสนุนการดําเนินโครงการลดภาวะโลกรอนและการรณรงคแกไขปญหาภาวะโลกรอน

๒.๕ นโยบายดานความเขมแข็งของชุมชน
(๑) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีในดานสาธารณสุขและสุขภาพ
ดานการกีฬา
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
สนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สนับสนุนการปองกันและชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและ

อัคคีภัย
(๖) การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
(๗) การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
(๘) สงเสริมการสรางครอบครัวอบอุน เขมแข็ง โดยสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความรัก
ความเขาใจ มีจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบตอสังคม รูจักบทบาทและหนาที่ตนเอง ไมสรางปญหาใหเปนภาระ
แกสังคม
๒.๖ นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ
(๑) สงเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแกไขปญหายาเสพติดและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
(๒) สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาในระดับชุมชน
๒.๗ นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๑) สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๒) สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยใหเปนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่มีคุณภาพ
๒.๘ นโยบายดานความปลอดภัยของประชาชน
(๑) สนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
(๒) สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอทุกประเภท
๒.๙ นโยบายดานการบริหารองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
(๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชาการในดานการเมือง การบริหารราชการ การ
กระจายอํานาจ และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) บริหารงานองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๓) สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ใหแกประชาชน
และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของทองถิ่น
(๕) พัฒนาองคกร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
(๖) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวานโยบายตาง ๆ ที่กระผมไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

คอนสาร ในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดภายในระยะเวลา ๔ ป ที่กระผมดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคอนสาร อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของพี่นองประชาชนชาวตําบลคอนสาร สมดั่งเจตนารมณและ
นโยบายที่กระผมไดใหไวแกประชาชน โดยสามารถสรางสรรคการพัฒนาตําบลคอนสารใหเปน “ ตําบลที่นาอยู
ไดอยางยั่งยืน ” ตอไป
ขอขอบคุณ
นายแดง ภูมิคอนสาร
นายกองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร

