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คาแถลงนโยบายของ
จ่าสิบเอกฉลอง นาคนวล นายกเทศมนตรีตาบลท่าทอง
แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลท่าทอง
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
……………………………………………………………..……..…………….
เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าทอง ที่เคารพ
ตำมที่เทศบำลตำบลท่ำทอง ได้จัดกำรให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีตำบลท่ำทอง เมื่อ
วันที่ 3 ตุลำคม 2564 และผม จ่ำสิบเอกฉลอง นำคนวล ได้รับ ควำมไว้วำงใจจำกประชำชน
ตำบลท่ำทอง ให้ดำรงตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีตำบลท่ำทอง โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดพิษณุโลกได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2564 นั้น
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 มำตรำ 48 ทศ ได้บัญญัติไว้ว่ำ ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ให้ประธำนสภำ
เทศบำล เรียกประชุมสภำเทศบำลเพื่อให้นำยกเทศมนตรีแถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำล โดยไม่มี
กำรลงมติ ทั้งนี้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง ผมจึงขอนำนโยบำยที่จะใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำตำบลท่ำทอง ซึ่งมุ่งเน้นแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้กรอบอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมที่
บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแถลง
เพื่อทรำบ ดังนี้
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ได้แก่
1.1 ก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำ เส้นทำงคมนำคมต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี
มีมำตรฐำน มีควำมปลอดภัย และเชื่อมโยงถึงกัน
1.2 ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบระบำยน้ำให้มีมำตรฐำน และขุดลอกคูคลอง ต่ำงๆ
เพื่อลดปัญหำกำรตื้นเขินป้องกันน้ำท่วมและใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรได้ เป็น
อย่ำงดี
1.3 ดูแลรักษำระบบประปำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน
1.4 ติดตั้งไฟส่องสว่ำงและขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน เพือ่
สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

-22. ด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งในระบบ
และนอกระบบ
2.2 พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลตำบลท่ำทองให้ เป็นสถำนศึกษำที่ มี
คุณภำพ ได้มำตรฐำน เด็กได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลท่ำทอง
2.4 บูรณำกำรร่วมกับสถำนศึกษำในพื้นที่ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
3. ด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน ได้แก่
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อทำอำชีพ เพิ่มรำยได้ สร้ำงคุณภำพชีวิต
ที่ดีแก่ประชำชน
3.2 ให้กำรสงเครำะห์แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
3.3 พัฒนำงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีมำตรฐำน สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชำชน
4. ด้ำนกำรสำธำรณสุข ได้แก่
4.1 อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคระบำดต่ำงๆ
4.2 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม) โรงพยำบำล
ส่ ง เสริม สุ ข ภำพตำบล และหน่ ว ยงำนที่เ กี่ ยวข้ อ ง ในกำรด ำเนิ น งำนเชิงรุก
เกี่ยวกับสุขภำพของประชำชน
4.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรออกกำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อสุขภำพที่แข็งแรง
4.4 ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องของกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
4.5 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพในพื้นที่

-35. ด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่
5.1 บริหำรจัดกำรระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภำพ และครอบคลุมทุก
ชุมชน
5.2 สร้ำงจิตสำนึกของคนในชุมชน ในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
5.3 ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน
5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลให้มีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย
มีพื้นที่สีเขียวสำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจของประชำชน
6. ด้ำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่
6.1 ทำนุบำรุงศำสนำ และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทำงศำสนำ เพื่อให้
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน
6.2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และของชำวไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ถ่ำยทอดไปสู่คนรุ่นใหม่
7. ด้ำนชุมชนและสังคม ได้แก่
7.1 ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของเทศบำล มีกำร
ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหำ กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำร่วมกัน
7.2 สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์สำธำรณะ เช่น จิตอำสำ
อปพร. อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
รู้จักควำมรักควำมสำมัคคี กำรเสียสละ และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ได้แก่
8.1 พัฒนำควำมรู้ และทักษะในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และมีประสิทธิภำพ
8.2 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัย สำมำรถ
ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรประชำชนได้เป็นอย่ำงดี

-48.3 มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ได้แก่
(1) หลักนิติธรรม กำหนดให้มีวิธกี ำรในกำรเสนอให้ตรำเทศบัญญัติ กฎ
ข้อบังคับต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับนั้น
(2) หลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม สำนึกในหน้ำที่ของตนเอง
มีควำมวิริยะ อุตสำหะ มีระเบียบวินัย และเคำรพในสิทธิของผู้อื่น
(3) หลักควำมโปร่งใส มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ส่งเสริมให้มีควำมไว้วำงใจซึ่งกัน
และกัน มีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนได้
(4) หลักกำรมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้ทกุ ภำคส่วนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด
ร่วมเสนอควำมเห็นในกำรตัดสินใจปัญหำสำคัญของเทศบำลในด้ำนต่ำงๆ
เช่น กำรประชำคมรับฟังควำมคิดเห็น กำรจัดช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น
ได้หลำกหลำย นอกจำกนีย้ ังรวมไปถึงกำรร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำนของเทศบำล
(5) หลักควำมรับผิดชอบ สร้ำงกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้ำที่ ควำม
สำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม กล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระทำของ
ตน
(6) หลักควำมคุ้มค่ำ ปลูกฝังให้คนในองค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรและประชำชนโดยส่วนรวม
ผมขอให้คำรับรองแก่ทุกท่ำน ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ
อุตสำหะ ซื่อสัตย์สุจริต ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมี
เจตนำรมณ์ ที่ จ ะพั ฒ นำต ำบลท่ ำ ทองให้ เ จริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ และเพื่ อ ควำมผำสุ ก ของ
ประชำชนตำบลท่ำทองตลอดไป ขอขอบคุณครับ

