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เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการ

เลือกตัง้นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมทุรปราการ เมือ่วันอาทติย์ที ่20 ธนัวาคม 2563 และ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบผลการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว                

อันเป ็นผลให้ดิฉันเข ้าด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  

มาตรา 35

  ดิฉันขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ           

ที่ได้เรยีกประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมทุรปราการ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 35/4 

วรรคแรก บัญญตัใิห้นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทีเ่ข้ารบัฟังการแถลงนโยบายในวันน้ี รวมถงึพีน้่องชาวจังหวัดสมทุรปราการ

ที่จะได้รับเอกสารเผยแพร่ค�าแถลงนโยบายนี้ในโอกาสต่อไป
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............................................

  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมทุรปราการ 

ทุกท่านคะ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ดิฉันจะยึดมั่น

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และค�านึงถึง

บทบญัญัตติามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบัน และหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นรากฐานส�าคัญในการบริหารงาน 

  ในวาระสมัยแรกน้ี  ดิฉันมีแนวนโยบายประกอบค�าแถลงตามกรอบยุทธศาสตร์

รวม 7 ด้าน เพื่อพัฒนาและสานงานต่อให้แล้วเสร็จให้สมุทรปราการก้าวหน้าต่อไป ดังปรากฏ   

ในเอกสารค�าแถลงนโยบาย ซ่ึงได้น�าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว จากการที่ดิฉัน   

ได้ศึกษา ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ และจากการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพี่น ้อง

ชาวสมุทรปราการ ดิฉันจึงน�ามาปรับเป็นนโยบายที่จะเร่งด�าเนินการระยะส้ันให้เป็นที่ประจักษ์ 

ในห้วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี   ดังนี้

1. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นก�รพัฒน�ท้องถิ่น

  1.1 สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจังหวัด ที่คาบเกี่ยว

ต่อเนื่องหลายพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชาวสมุทรปราการได้ประโยชน์สูงสุด

  1.2 สนับสนุนและผลักดันระบบขนส่งมวลชนเช่ือมต่อจากบางปูสู่ภาคตะวันออก

และภาคกลางที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน

  1.3 ประสานการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยค�านึงถึง 

การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการในอนาคต 

  1.4 สนับสนุนและปรับภูมิทัศน์ ถนน ฟุตบาท ให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงามและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลักในจังหวัดสมุทรปราการ และ

พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มีความสวยงาม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการและ

แก้ไขปัญหาด้านมลพิษ

  1.6 วางระบบผังเมืองรวม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเมือง

  1.7 เร่งรัด สานต่อ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้การเดินทางสะดวก ด้วยระบบ

รถไฟฟ้า TRAM (รางเบา) ระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว ทางเดนิ Skywalk กระเช้าข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา 

เพือ่เป็นการย่นระยะเวลาการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยว



2. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม

  2.1 ให้บุตรหลานได้มีโอกาสเรียนมากและเรียนได้มาตรฐานที่สุด

  2.2 สนับสนุนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และบุคลากรทางการศึกษา

  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพในการเรียนการสอนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

  2.4 ส่งเสรมิการใช้ส่ือและเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการพฒันาคณุภาพการเรยีน การสอน

  2.5 สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้สู่หลักสูตรนานาชาติ

  2.6 จัดให้มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

  2.7 ส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน

  2.8 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีสนามกีฬาประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ได้มาตรฐาน

  2.9 ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู บูรณะ อนุรักษ์ วัดและสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส�าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ

  2.10 ส่งเสริม สนับสนุน การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

3. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต  ก�รจัดระเบียบชุมชน  ก�รรักษ�คว�มสงบ 

เรียบร้อยของสังคม

  3.1 ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ

  3.2 สนับสนุน ส่งเสริมการด�าเนินงานของ อสม. โดยเพิ่มเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 

เพื่อให้มีขีดความสามารถในการให้บริการอย่างทั่วถึง

  3.3 สนับสนุน ส่งเสริมในการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบ�าบัด

ฟื้นฟู และการป้องกันโรคติดต่อ

  3.4 จัดให้มีสถานพยาบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

  3.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ และเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  3.6 จัดให้มีสถานสงเคราะห์สัตว์ (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด) เพื่อลดผลกระทบทางด้าน

สาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมพาหะที่ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆ
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  3.7 สนับสนุนงบประมาณในการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ตลอดจนชุมชน

อปพร. เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพยั่งยืน

  3.8 สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยชุมชน และจัดให้มีระบบไฟฟ้า

แสงสว่างอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของประชาชน สู่มาตรฐานเมืองทันสมัย

4. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นเศรษฐกิจ  นำ�ร�ยได้สู่จังหวัด  เพิ่มร�ยได้ ให้ประช�ชน

  4.1 สนับสนุน ส่งเสริม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

  4.2 เร่งรัด สานต่อ ตลาดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

  4.3  สนับสนุน ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน จัดให้มศีนูย์เรยีนรูแ้ละแปรรปู

ปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จัดให้มตีลาดและศนูย์กระจายผลิตภณัฑ์ท้องถิน่และสนิค้า OTOP

  4.4 จัดระเบียบการคมนาคมขนส่งและระบบกระจายสินค้าเชื่อมโยงกัน

  4.5 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ

  4.6 ร่วมมือ สนับสนุน หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทุกรูปแบบ เพื่อให้จังหวัด

สมุทรปราการเป็นศูนย์ธุรกิจท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม โดยจัดตั้ง “ศูนย์ธุรกิจ

ภูมิภาคสมุทรปราการ” มีจุดหมายให้นักธุรกิจสามารถติดต่อและเจรจาทางการค้าได้โดยตรง

  4.7 ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาการประมงให้เป็นศูนย์การค้าและ

การลงทุนที่เหมาะสม

5. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

  5.1 เร่งรดั สานต่อ การก่อสร้างและปรบัปรงุระบบป้องกนัน�า้ท่วม เสรมิแนวธรรมชาติ

ป่าชายเลน ผสมผสานกับระบบเขื่อนแบบใหม่

  5.2 สนับสนุน ป้องกนั ฟ้ืนฟ ูแม่น�า้ล�าคลองและอนุรกัษ์ป่าชายเลน ให้เป็นเมอืงสะอาด

สวยงาม เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  5.3 สนับสนุน เสริมสร้าง และปลูกจิตส�านึกของประชาชน เยาวชน ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

  5.4 ส่งเสรมิการสร้างและท�านุบ�ารงุสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ ให้มสีภาพน่ารืน่รมย์ 

น่าพักผ่อน และน่าท่องเที่ยว
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7. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นก�รเมือง ก�รบริห�ร

  7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภาคประชาคม ในการบริหารงาน ให้มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ

  5.5 บ�าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

  5.6 สนับสนุนให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และกิจกรรม ในการควบคุมและก�าจัดมลพิษ

และมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

  5.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงก�าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

และสุขอนามัย 

  5.8 สนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริม

การประหยัดพลังงาน

6. นโยบ�ยก�รพัฒน� ด้�นก�รท่องเที่ยว

  6.1 สนับสนุน ส่งเสรมิ การท่องเทีย่วทกุรปูแบบ ทัง้การท่องเทีย่วเชิงประวัตศิาสตร์ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นต้น

  6.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

  6.3 พัฒนาชายฝั่งเลียบอ่าวไทย เป็น “ลานพักผ่อนเลียบอ่าวไทย” และเป็น              

“ศูนย์อาหารทะเลเลียบอ่าวไทย”

  6.4 สนับสนุน เร่งรัด สานต่อ การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (หอชมเมืองและ        

อ่าวไทย) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เมืองสมุทรปราการ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ

จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัดสมุทรปราการ ในด้านการพัฒนา

ความเป็นอยู่ของเมือง และสถานที่ชมทิวทัศน์ของเมือง

  6.5 ปรับปรุง ขยาย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง เพ่ือรองรับ     

การท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
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  7.2 พัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ในการท�างานอย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความตระหนักในหน้าที่ 

ในความเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี

  7.3 น�าหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้องค์กรมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้

  7.4 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดท�า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนและสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสมทุรปราการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  7.5 สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ในการท�างานกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ก�านัน 

ผู ้ ใหญ่บ้าน ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเสมอภาค ทั่วถึงทุกพื้นที่ ทุกชุมชน

  7.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ�า ให้มีทักษะและประสบการณ์การบริหารงาน

ด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนา

  7.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและท�างานทางการเมืองของประชาชน เยาวชนและกลุ่ม

องค์กรต่างๆ ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  7.8 ส่งเสริม จัดหาและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่

ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการท�างานขององค์กร

ท่�นประธ�นสภ�ฯ และท่�นสม�ชิกสภ�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร คะ

  นโยบายทีด่ฉัินแถลงต่อทีป่ระชุมน้ี จะด�าเนินการตามกรอบอ�านาจและหน้าทีข่ององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น เรือ่ง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ในการให้บรกิารสาธารณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

  แนวนโยบายทัง้ 7 ด้าน และนโยบายทีเ่ร่งด่วน ทีด่ฉัินเสนอน้ี จะเกดิประโยชน์สูงสุด

กับพี่น้องชาวสมุทรปราการอย่างแท้จริง  ดิฉันมีความตั้งใจเช่นน้ัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จะได้รบัความร่วมมอืจากทกุท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่นข้าราชการ เพือ่ให้จังหวัดสมทุรปราการ

บ้านของเราพัฒนาก้าวหน้าต่อไป ค่ะ

  ท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมทุรปราการ ท่านสมาชกิสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงเกียรติที่เคารพ การท�างานของดิฉันในวาระแรก 

ส่ีปีข้างหน้าน้ี  ดิฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่ง คือ ความตั้งใจร่วมกัน ความจริงใจปรารถนาดี

ต่อกนั และท�างานเพือ่พีน้่องชาวสมทุรปราการทกุคน เข้าถงึทกุชุมชนอย่างเสมอภาคเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญ ด�ารงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุทรปราการอย่างเป็นเอกภาพยั่งยืน

 ขอขอบพระคุณอย่�งสูง

 นันทิด�  แก้วบัวส�ย

     น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร
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