คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสามเงา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นาย กเทศมนตรี ต ำบลสามเงาโดย ตรงจากประชาชน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ใ ห้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต
และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติให้ผมได้เข้ามาบริหารงาน
เทศบาลตำบลสามเงา ผมขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิ ศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลสามเงา มุ่งสู่สัม ฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้
โดยจะดำเนิ นการพัฒ นาภายใต้วิสั ย ทั ศน์ของเทศบาลตำบลสามเงาที่ ว่า “เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง” และสร้ า งเทศบาลตำบลสามเงาให้ เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เ ชิ ด ชู คุ ณ ธ รรม ตามแนวทางของ
กระทรวงมหาดไทย ตามความเหมาะสมของท้อ งถิ่ น ตลอดจนความต้ องการของพี่ น้ อ งประชาชน
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดหลักแนวคิ ดหลักการบริหารโครงการกิจกรรมตามนโยบายที่สร้าง
ความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน ผมมีนโยบายที่จะดำเนินงานตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
จำนวน ๙ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา ดังที่จะแถลงให้ท่านทราบดังนี้
1. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ในการบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
๑.๒ ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ชุม ชนมีความเข้ม แข็ง เพิ่ม บทบาทในการสร้างประโยชน์
กับชุมชน
๑.๓ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งการเมื อ ง การปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย รวมถึง ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ กิ จ การงานของ
เทศบาลตำบลสามเงาอย่างต่อเนื่อง และสร้างคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจการเมือง
๑.๔ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ รู้ ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ แ ละขอบเขตความรับผิ ดชอบ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิ ศตนให้กับงานราชการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การรักองค์กร และเรื่องความสามัคคี
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๒.๑ อำนวยความสะดวกงานบริการกับประชาชนด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
๒.๒ จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
๒.๓ พัฒนางานประชาสัม พันธ์ให้มีประสิท ธิ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุม ทั่วถึ ง
โดยให้มีก ารเผยแพร่ข้อ มูลข่า วสารของเทศบาล และข่ าวสารที่ เป็ นประโยชน์
ให้กับประชาชนรับทราบตามเสียงตามสาย การประชาสัม พันธ์เคลื่อนที่ วารสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า น้ำประปา ถนน
ในเขตเทศบาลเพื่อให้ความเป็นอยู่และการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น
๓.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล ให้มีความเรีย บร้อย สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเที่ย ว
มีความเป็นเอกลักษณ์
๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การจัดการด้านสุขอนามัยประชาชนทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม
๔.๒ การจัดระบบการเก็บขยะ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือน
๔.๓ ส่งเสริม สนั บสนุน กิจกรรมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)
และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง
๔.๔ เพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ให้เกิ ดการ
บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และครอบคลุม
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพ ความสะอาด
ความปลอดภัยของร้านอาหารและยกระดับในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของกิจการ
ร้านค้าแก่ผู้ประกอบการทุกประเภท
๔.๖ จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายทุกซอยในเขตเทศบาล รวมถึง
ความสะอาดลำรางระบายน้ำ ฟื้ น ฟูแ ละรัก ษาแหล่งน้ ำ ให้ สะอาดสามารถใช้
ประโยชน์ได้
๔.๗ ลดปริมาณมลพิษทางอากาศในชุม ชน ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง หรือ
การใช้ ย านพาหนะร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ รณรงค์ ไ ม่ ใ ห้ มี ก ารติ ด เครื่ อ งยนต์
ยานพาหนะทุกชนิดขณะจอดในที่จอด
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๕.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุด
ตามวัย
๕.๒ ส่งเสริม การจั ดการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอั ธยาศัย ให้ เป็ นสังคม
แห่งการเรียนรู้และรองรับประชาคมอาเซียน
๕.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน คนพิการ และ ผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
๕.๔ ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมือ
อาชีพ
๕.๕ จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสมัย ใหม่ม าให้บริการประชาชน เช่น กำหนดจุดติดตั้ง
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อเปิดโลกแห่งการเรีย นรู้ให้กับเยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล
๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของเยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เสริม สร้า งความสามั ค คี การใช้ เวลาว่ างให้ เกิ ด ประโยชน์ เช่น การสนั บ สนุ น
อุปกรณ์กีฬา การจัดการ แข่งขันกีฬา การฝึ กอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่างๆ
6. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6.1 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการช่วยเหลือ
6.2 จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ให้มีความเข้มแข็ง การนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุมาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้เรีย นรู้
6.4 ดูแลส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
ดูแลบ้าน ดูแลครอบครัว ถือเป็นกำลังสำคัญในการเริ่ม ต้นพัฒนาท้องถิ่น
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 จัดทำโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุม
พื้นที่เทศบาลพร้อมห้องควบคุมดูแลปฏิบัติกล้องวงจรปิด (CCTV Security
Control Room)
7.2 ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่
ทันสมัยในการป้องกันสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
งานป้องกันฯ ให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
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โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น (EMS)
7.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่าง ปลอดภัยทุกพื้นที่ ติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ให้ครอบคลุมพื้นที่ อบรมและให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน
7.5 ส่งเสริมและฟื้นฟู และนำศักยภาพกลุ่ม อปพร.มาเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
8. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ การสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน
8.2 สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่ม
อาชีพ มีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้เทศบาลได้
8.3 จัดให้มีศูนย์รวมในการจำหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งช่องทางการจัด
จำหน่าย เช่น จัดทำถนนคนเดิน การออกงานขององค์กรต่างๆ
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
9.1 ส่งเสริม สนับสนุน บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถาน เพื่อให้คงอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป
9.2 รณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และฟื้นฟู
ศิลปะหัตถกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ดังเดิมของท้องถิ่น เพราะวัฒนธรรมจะสื่อ
ถึงชาติพันธ์ของแต่ละท้องถิ่น
9.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่น ได้รู้จักและตระหนักถึงวันสำคัญต่างๆ
ทั้งวันสำคัญของชาติ วันสำคัญของศาสนา และวันสำคัญต่างๆ รวมถึงจัด
กิจกรรมในงานประเพณี เช่น งานเดือนห้า งานลอยกระทง งานขึ้นปีใหม่
งานวันสงกรานต์ งานวันผู้สูงอายุ งานวันคนพิการ ฯลฯ
9.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ท่องเที่ยว และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพื่อให้เทศบาลตำบลสามเงา วัดชลประทานรังสรรค์ และ
วัดท่าปุย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายการใช้การท่องเที่ยวสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน
9.5 ศึกษาและนำประโยชน์จากแม่น้ำปิงให้กับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
แต่การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัย ความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึง
ประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิดเป็น
รูปธรรม เพื่อ ประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน และความเจริญ รุ่งเรื องของเทศบาลตำบลสามเงาต่อ ไป
ขอขอบคุณครับ
(นายสมจิต เรืองสุริยะ)
นายกเทศมนตรี

