๑
คําแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลทับยา
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีมติเห็นชอบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของขาพเจาใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙๔/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามความในมาตรา ๔๘ แห2 ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต2อสภาเทศบาล โดยไม2มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต2วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ขาพเจา นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตําบลทับยา ขอปฏิญาณตนว2า ขาพเจาจะจงรักภักดีต2อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย@ รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งจะ
ซื่อสั ตย@ สุจ ริต และปฏิบั ติหนาที่ เพื่ อประโยชน@ ของทองถิ่ นเทศบาลตํา บลทั บยา โดยมีน โยบายในการบริ หาร
ราชการดังนี้
นโยบายดานการบริหารและการใหบริการ
๑. จะบริ ห ารราชการตามหลั กธรรมาภิ บ าล โปร2 งใส ตรวจสอบได โดยยึ ด หลั กการมี ส2 ว นร2 ว มของ
ประชาชนและมุ2งเนนผลประโยชน@ของประชาชนสูงสุดเปDนที่ตั้ง
๒. ใหมีการพัฒนาบุคลากร พนักงาน เจาหนาที่ สมาชิกสภา เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ ประกอบกับ
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู2กันไปในการทําหนาที่ อีกทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ@ที่ทันสมัยมาใชใน
การบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เปDนธรรม ใหเปDนที่พึงพอใจของประชาชน โดยการ
ปรับโครงสรางการใหบริการไม2ใหซับซอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานใหสั้นลง และบริการดวยมิตรภาพดุจ
เหมือนญาติมิตร ปFญหาของชาวเกษตรกรทุกเรื่องตองไดรับการดูแลและแกไขอย2างเร2งด2วนและเปDนรูปธรรม
๔. ใหมีศูนย@รวมขอมูลข2าวสารของทางราชการ เพื่อบริการประชาชนที่ประสงค@จะทราบขอมูลข2าวสาร
ทางราชการที่สามารถเปGดเผยได ตามพระราชบัญญัติขอมูลข2าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้งจัดใหมี
กล2องรับฟFงความคิดเห็นของประชาชน และจัดใหมีการประชาสัมพันธ@ เผยแพร2ขอมูลข2าวสารของทางเทศบาล
และหน2วยงานอื่นใหประชนชนรับทราบ ในรูปแบบของแผ2นพับ วารสาร เอกสาร เสียงตามสาย อีกทั้งสื่ออื่นๆ
ตลอดจนพัฒนาระบบเสียงไรสาย และระบบประชาสัมพันธ@ใหทั่วถึง
๕. ใหการสนับสนุนกิจการสภาเพื่อกาวไปสู2สภาธรรมาภิบาล ใหเปDนสภาของประชาชนในการระดม
ความคิดเห็นในการมีส2วนร2วมของการบริหารงานองค@กรและเปDนสภาแห2งการตรวจสอบอย2างเต็มรูปแบบ
นโยบายดานเศรษฐกิจและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑. ใหการส2งเสริมและฝKกอาชีพใหแก2ประชาชนเปDนงานสรางรายได อีกทั้งพัฒนาคุณภาพของสินคาใหได
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มพูนมูลค2าและรายไดแก2ครอบครัว
๒. ใหการส2งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ2มของประชาชน โดยการประสานความร2วมมือกับ
ส2วนราชการและองค@กรภาคเอกชน ในการจัดฝKกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อใหชุมชนมีความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนดวยตัวเอง และเกิดความเขมแข็งที่ยั่งยืน

๒
๓. ใหการส2งเสริมสงเคราะห@ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยจัด
สวัสดิการให เช2น เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผูปLวยโรคเอดส@ อีกทั้งดูแลเด็กเล็กตั้งแต2แรก
เกิดโดยการใหความรูป ความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ@ของเด็ก
๔. ใหการส2งเสริมและสนับสนุนประชาชนและเยาวชน ในการรวมกลุ2มการออกกําลังกาย การแข2งขัน
กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน เพื่อสรางความสามัคคีใหกับชุมชน และเสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชาชนให
แข็งแรงเยาวชนไม2ไปยุ2งเกี่ยวกับยาเสพติด
นโยบายดานสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชน
๑. ใหความร2วมมือกับทุกภาคส2วนของสังคม ในการปNองกันและแกไขปFญหายาเสพติด
๒. ใหมี ก ารพั ฒ นาวั ส ดุ อุ ป กรณ@ ใ นการปN อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ใหทั น สมั ย พรอมที่ จ ะใชงานได
ตลอดเวลาอย2างมีประสิทธิภาพ
๓. ใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถใหกับพนักงาน ดวยการอบรมใหความรูและฝKกปฏิบัติ เพื่ อ
ปNองกันและแกไขสาธารณภัยไดอย2างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๔. จัดฝKกอบรมทบทวนอาสาสมัครปNองกันภัยฝLายพลเรือน เพื่อเปDนกําลังเสริมของเทศบาล
๕. จัดทําแผนปNองกันและบรรเทาอัคคีภัย อุทกภัย สาธารณภัย ประสานแผนกับส2วนราชการอื่น อีกทั้ง
ทองถิ่นขางเคียง ตลอดจนซอมแผนการปNองกัน เพื่อเตรียมความพรอมใหแก2พนักงาน
๖. จัดใหมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สินของประชาชนและดูแลรักษาที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผ2นดิน
นโยบายดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี
๑. จัดใหมีการศึกษาทั้งในระดับก2อนปฐมวัย ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา โดยการพัฒนาศูนย@
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลใหไดมาตรฐาน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ใหมีคุณภาพ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู2ประชาคมอาเซียน
๒. ใหการสนับสนุนและอุดหนุนดานการศึกษาแก2โรงเรียนในเขตเทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
มุ2งเนนสรางคนดีคนเก2งประจําตําบลโดยสนับสนุนงบประมาณ
๓. ใหการพัฒนาส2งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดตั้งและสนับสนุนใหมีลานกีฬาสถานที่ออกกําลัง
กายในร2ม และสถานที่พักผ2อนหย2อนใจ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
๔. จัด กิ จกรรมส2 งเสริมวั ฒนธรรม และประเพณี อัน ดี งามของทองถิ่น ใหคงอยู2 และแพร2ห ลายเปD น ที่
ยอมรับแก2บุคคลทั่วไป เช2น ประเพณีวันขึ้นปOใหม2 ประเพณีสงกรานต@ ประเพณีแห2เทียนเขาพรรษา และประเพณี
ลอยกระทง เปDนตน
๕. ใหการสนับสนุนแก2ส2วนราชการอื่น องค@กรเอกชน ดําเนินการจัดกิจกรรมส2งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย

๓
นโยบายดานการสาธารณสุข
๑. ส2งเสริมและสนับสนุนการมีส2วนร2วมของประชาชน ในเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน อีกทั้งสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมคุมครอง และเสริมสรางใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๒. ส2งเสริมสนับ สนุน และยกระดับใหรานจํ าหน2ายอาหารและแผงลอย เพื่อใหประชาชนไดบริ โภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ปราศจากสารปนเปPQอนและสิ่งปลอมปน
๓. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ และกําจัดขยะใหรวดเร็วมิใหมีขยะตกคางและพัฒนาไปสู2การสราง
เตาเผาขยะประจําตําบล
๔. ส2งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู2บาน ใหมีความรูในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
นโยบายดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน@ในเขตเทศบาลใหสวยงามเปDนเมืองน2าอยู2และดูแลแหล2งน้ําธรรมชาติใหมีความอุดม
สมบูรณ@อย2างเปDนธรรมชาติและปลอดภัย
๒. สรางและปรับปรุงถนนทุกสายใหไดมาตรฐาน มีไฟฟNา มีแสงสว2างเพียงพอ เพื่อความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย@สินของประชาชน
๓. สนับสนุนปรับปรุงระบบประปาหมู2บาน ใหมีคุณภาพดี และเพียงพอกับความตองการของประชาชน
และพัฒนาการใหบริการน้ําประปาของประชาชนไปสู2ระบบน้ําประปาระบบคลอรีนถังใหญ2เพื่อเปDนทางเลือก
๔. ใหมีการบูรณาการสรางระบบน้ําทิ้งตามแหล2งชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยนํา
ระบบผังเมืองมาใช
จึงเรียนแถลงนโยบายในการบริหารราชการต2อสภาเทศบาลตําบลทับยา มาดวยความเคารพ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิสร โนนวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตําบลทับยา

๔

