คําแถลงนโยบาย
ของ นายกเทศมนตรีตําบลบางเสาธง
นางประนอม แซ่ลี้
เรี ย น ประธานสภาเทศบาลตํ า บลบางเสาธงที่ เ คารพ ตามที่ ไ ด้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ดิฉัน นางประนอม แซ่ลี้ ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลบางเสาธง และคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการ
เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่ งตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พุ ทธศั ก ราช ๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๓) มาตรา ๔๘ ทศ บั ญ ญั ติ ว่ า ก่ อ นนายกเทศมนตรี เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาล
สามารถดําเนินการต่อไปได้ ดิฉัน จึงขอแถลงนโยบายในการปฏิบัติงานต่อสภาแห่งนี้ โดย
ดิฉันจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะพัฒนาและบริหาร
เทศบาลภายใต้การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน เพิ่มบทบาทให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม บริ ห ารงานที่ มี ก ารบู ร ณาการจากหน่ ว ยต่ า งๆทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน ท่านประธานฯ ที่เคารพ
การบริหารงานภายในเทศบาลนั้น อยู่ภายใต้ขอบเขตของอํานาจ และหน้าที่ของท้องถิ่นตามที่
ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอเรียนว่า
ปัจจุบันขอบเขตความรับผิดชอบที่เทศบาลต้องกระทํา และแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของ
/ประชาชน.................

-๒ประชาชนได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม ฉะนั้น
การบริหารงานเทศบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ดิ ฉั น จึ ง ขอเรี ย นประธานสภาเทศบาลฯ และท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง
นโยบายการบริหารเทศบาลตําบลบางเสาธงในแต่ละด้าน ดังนี้
๑. นโยบายด้ า นระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และผั งเมื อง เป้ า หมายคื อ พั ฒ นาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ และผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่
๑.๑ พัฒนาการใช้ที่ดิน และการวางผังเมือง
๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง
ทางเดิน ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
๑.๓ ปรับปรุงระบบการระบายน้ําให้มีศักยภาพ
๑.๔ จั ด ให้ มี ไ ฟฟ้ า สาธารณะ และแสงสว่ า งตามทางสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย
สวนสาธารณะ สนามกีฬา อย่างทั่วถึง
๒. นโยบายด้านระบบสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป้าหมายคือ
เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการและ
การกีฬา ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ได้แก่
๒.๑ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๒ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบทบาท และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และ
ผู้ด้อยโอกาส
๒.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนสถาบันครอบครัว
/๒.๔ ส่งเสริม............

-๓๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องปราม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๒.๕ พัฒนางานบริการสาธารณสุข ด้านการป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน รวมถึงการป้องกันควบคุมโรค
๒.๖ พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน
๒.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๒.๘ ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว การกีฬา และการปรับปรุงภูมิทัศน์
๒.๙ ส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจราจร และความสงบของสังคม
๒.๑๐ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และของชาติ
๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายคือพัฒนา
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และคุ้มค่า ได้แก่
๓.๑ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การสร้างจิตสํานึกการใช้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่นให้ค้มุ ค่า
๓.๒ การบําบัดฟื้นฟู และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
๓.๔ การแก้ไขปัญหา และบําบัดน้ําเสีย
๓.๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ
๔. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล เป้าหมายคือ พัฒนาการเมืองการบริหารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนและเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล ได้แก่
/๔.๑ การพัฒนา.............

-๔๔.๑ การพัฒนา และให้ความรู้เสริมทักษะให้บุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
๔.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่มีต่อประชาชน
๔.๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับการปฏิบัติงาน และการ
บริการแก่ประชาชน
ท่านประธานที่เคารพ นโยบายที่ได้แถลงไว้กับสภาแห่งนี้ ดิฉัน จะใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะบริหารงานยึดหลักกระบวนการมีส่ วนร่วมของทุ กภาคส่วนได้ แก่ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ดิฉัน จะปฏิบัติงานอย่างมี
วิสัยทัศน์ ด้วยความเสียสละ ความรับผิดชอบ และขอให้คํามั่นสัญญาต่อท่านประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเสาธงทุกท่านว่า ดิฉันจะมุ่งมั่นบริหารงานเทศบาล
ตามนโยบายที่แถลงไว้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนที่
ได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉัน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลบางเสาธง
และบริหารเทศบาลในฐานะตัวแทนของประชาชน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
....................................................................

