
นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลจริม  
              จากแนวคิดริเริ่มของนายกเทศมนตรีต าบลจริม ( นายราชัน  มหาวัน )  ซึ่งได้แถลงนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาเทศบาลต าบลจริม  ต่อสภาเทศบาลต าบลจริม  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2555  ได้วางกรอบ
นโยบายพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นแบ่งเป็น   9   ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
1.1 จัดให้มีการช่วยเหลือผู้ปุวย ผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีหน่วยบริการ รับ-ส่ง ผู้ปุวย ๒๔  
     ชั่วโมง  (หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย ร่วมใจอาสา)             
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น การจัดสรร 

        งบประมาณอุดหนนุ ชมรมผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เร่งรัดการเบกิจ่ายเบี้ยยงัชพีให้  
                          ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
             1.3 จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่หมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             1.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลและให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
             1.5 บริการโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี ในการจัดงานต่าง ๆ ในต าบล 
             1.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีในหมู่บ้านและต าบล 
             1.7 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน เช่น ผู้น าฝุายปกครอง หัวหน้าคุ้ม  
                          คณะกรรมการหมูบ่า้น 
             1.8 สนับสนุนกองทุน สวัสดิการประชาชนต าบลจริม (ออมวันละบาท) 

๒. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
   2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี 
        พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชนอยา่งเต็มที่  

2.2 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชน หมู่บ้าน เอกชนและหน่วยงานราชการ โดยยึด 
     หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดแีละหลักธรรมาภิบาล 

 
  2.3 มุ่งเน้นการบริการประชาชนต้องถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมตลอดจนการแก้ไขปัญหาตามความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 สร้างส านักงานเทศบาลใหม่เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริการแก่ประชาชนให้ครบวงจร  

 
3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการคัดแยกขยะครัวเรือน ตลาดนัดขยะ พร้อมเก็บขยะเป็นพิษ ขยะไม่พึงประสงค์             
        ออกจากหมูบ่า้นไปก าจัด ตามหลักสุขอนามัย(จัดให้มีรถเก็บขยะ) 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ  อสม.  ให้มีคุณภาพในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมี  
                 ประสิทธิภาพ  จัดตั้งศูนยป์ระสานงานของ  อสม. 
   3.3 สนับสนุนและจัดสวัสดิการให้กับ  อสม.  เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.4 สนับสนุนส่งเสริม  ให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุก  3  เดือน  

3.5 สนับสนุน  ส่งเสริมและจัดให้มีสวนสุขภาพ  สถานที่  อุปกรณ์การออกก าลังกาย พร้อมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
  3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกหมู่บ้าน  

 



4. นโยบายด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน  งานประเพณีต่างๆ  เช่น  งานสงกรานต์  งานลอยกระทง   

     งานตานก๋วยฉลาก  งานบวชนาคสามัคคี  เป็นต้น  โดยจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 
     ให้โด่งดังมากยิ่งข้ึน  เพื่อเป็นชื่อเสียงของต าบลจริม  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
4.2 สนับสนุนและพัฒนาศาสนสถาน  (วัด)  ให้สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เพ่ือท ากิจกรรมทาง 
     ศาสนา 
4.3 สนับสนุนให้มีการฟ้ืนฟู  ประเพณี  วัฒนธรรมโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

5. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   5.1 ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและมีรางระบายน้ าและปรับปรุงถนนเข้าท่ีท ากิน  

5.2 ปรับปรุงระบบประปาให้สะอาดพร้อมน้ าดื่มได้ทุกหมู่บ้าน 
5.3 ก่อสร้าง  ถนนลาดยาง  คอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 

  5.4 ติดตั้งไฟฟูา  แสงสว่างให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  5.5 ท าการขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
  5.6 ปรับปรุงระบบประปาให้สะอาด  ทุกหมู่บ้าน 
  5.7 ปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ดินท ากิน 
  5.8 ขุดลอกคลองและสระน้ าที่ตื้นเขิน  เพ่ือรองรับน้ าจากอ่างน้ ารี  ส าหรับใช้ในการเกษตร  

 
6. นโยบายด้านป้องกันปัญหายาเสพติด 

  6.1 สนับสนุนโครงการปูองกัน ปราบปราม ยาเสพติดของทางราชการ 
  6.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน ปราบปรามยาเสพติด โดยการสอดส่อง ดูแล  

     และปูองปรามลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  6.3 ช่วยผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการดูแลและบ าบัดจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้กลับมาด ารงชีวิต  

      ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  6.4 ปรับปรุง และเพ่ิมศักยภาพสร้างขวัญและก าลังใจการท างานของ อปพร. และสร้างศูนย์  

     อปพร. ให้ได้มาตรฐาน 
 
7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 

7.1 ส่งเสริมให้มีตลาดกลางรับซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรพยุงราคามะม่วงหิมพานต์ 
 ได้มาตรฐาน เพื่อปูองกันพ่อค้าคนกลางน ามะม่วงหิมพานต์จากต่างถิ่นมากดราคามะม่วง  
 หิมพานต์ ต าบลจริม ให้ราคาตกต่ า 

7.2 สนับสนุนส่งเสริม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ทุกหมู่บ้าน 
 7.3 ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นโดยผ่านโครงการต่างๆของเทศบาล  
 7.4 ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพหรือจัดหาแหล่งงานให้กับผู้ว่างงาน  
 7.5 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้  
 7.6 ส่งเสริมด้านเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ใน  

     การเกษตร 
 

8. นโยบายด้านการศึกษา 



8.1 จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต (Feer Wifi ) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขาวงและท่ัวถึง 
8.2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
8.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  เช่น  อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน,อาคารสถานที่  

         ชุดนักเรยีน, และเครื่องนอน  
  8.4 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับในพ้ืนที่ทั้งด้านวิชาการ  ด้านสุขภาพ        
             ดา้นกีฬา  ด้านดนตรี  
  8.5 สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพ  และการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกับสถานศึกษา  
             อ่ืน ๆ ไดโ้ดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  จา้งครู  อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญสอนพิเศษกับ  
               นกัเรยีนและเยาวชน  
  8.6 ส่งเสริมทุนการศึกษา  เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ด้อยโอกาส  
  8.7 จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่  

     ประชาคมอาเซียน  
  8.8 สนับสนุนการเรียนการสอน  ปริยัติธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนา  

9.  นโยบายด้านกีฬาและเยาวชน 
9.1 โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ลานกีฬา 

  9.2 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากีฬาทุกประเภทแก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน  
  9.3 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  ทุกหมู่บ้าน  
  9.4 ส่งเสริม  สนับสนุนสภาเยาวชน  
  9.5 ก่อสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน  
  9.6 จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง 
        นักกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัดต่อไป  
  9.7 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดตั้งชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพท่ีดี 
        ของเยาวชนและประชาชน  


