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ประกาศเทศบาลต าบลนาบอน 
เร่ือง   ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลนาบอน 

---------------------------------------- 
ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถงึ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 

48 ทศ วรรคหนึ่ง  ก่อนท่ีนายกเทศมนตรีเข้ารับหนา้ที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทัง้นีภ้ายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตร ี

  บัดนี้  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาบอนได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาบอน เพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2558   เมื่อวันท่ี  9 มีนาคม 2558  แล้ว 

  ดังนั้น   เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาบอน   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามภารกิจ  นายกเทศมนตรีต าบลนาบอนจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาบอนไว้  ดังนี้ 

1.นโยบายการบริหารงานทั่วไป    จะน าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้  
เพื่อให้เกิดความราบร่ืน สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล 
เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด มี
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจการตัดสินใจสั่งการ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน    สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุข
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดย
การบริหารงาน   บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบ ขั้นตอนและกฎหมาย 

  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน   ส่งเสริมอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมการมีงานท าอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน  ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์  ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว   สร้างอุตสาหกรรม            
ในครัวเรือนให้มากขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด
และเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล    สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
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  3.นโยบายด้านสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่า
ของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนสูงอายุ 
ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในชุมชน รณรงค์ลดอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน   ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาล  ให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ผู้น าออกก าลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬา ให้มีสวนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล จัดให้มีศูนย์เยาวชนและ     ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

  4.นโยบายด้านการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข กระจายอ านาจให้มากขึ้น ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติให้สุจริตและเที่ยงธรรม 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการท างานของเทศบาล ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบาย
ต่างๆ ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น ๆ อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ  

  5.นโยบายด้านการศึกษา จะจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ส่งเสริมความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนงานห้องสมุดและการ     ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมระบบ
สารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การศึกษาโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนากีฬาและนันทนาการ พัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จัดหา
ครูภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  6.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล 
จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรม  ให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง 
ๆ  สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะท างานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่ างเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานที่ไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนหน่วย อปพร. หน่วยกู้ชีพ (EMS) ยามท้องถิ่น เพิ่มช่องทาง
ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น 

  7.นโยบายด้านสาธารณสุข จะน าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สร้าง
สุขภาพมารดาตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ สถานที่ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค  ควบคุมสินค้าที่น ามาจ าหน่ายในตลาด ควบคุม
ตลาดให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งชุมชนแออัด การจัดการผังเมือง ให้มีการบ าบัดน้ าเสียชุมชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาส 

  8.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อน  ขนาดเล็ก แหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า จัดสร้างห้องน้ าสาธารณะ   จัดท าเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอก
ทางสถานที่ส าคัญขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้าง สถานบริการน้ ามันและแก๊สหุงต้ม 
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  9.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการเผยแพร่งาน
ประเพณีท้องถิ่น ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมา
แต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุในเขตเทศบาล สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมแก่ประชาชนในวัน
ส าคัญต่าง ๆ  

  ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน  การบริหารงานของเทศบาล
ต าบลนาบอนในห้วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกระผมนั้น กระผมจะยึดหลักความ
ถูกต้อง ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารและการด าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลนาบอน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาบอนทุกท่าน กระผมและทีมงานคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคงได้รับความร่วมมือ ร่วมใจและการสนับสนุนจากท่านในการที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อพัฒนาเทศบาล
ต าบลนาบอน เป็นการสนองตอบต่อความต้องการและประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนอัน
จะน าไปสู่ความอยู่ดีกินดี และที่ส าคัญคือ งบประมาณเทศบาลทุกบาท ทุกสตางค์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลก่อนเสมอ และกระผมจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายในด้านต่าง ๆ ให้สภาเทศบาลต าบลนาบอน
ทราบในโอกาสต่อไป 
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