คาแถลงนโยบาย
นายประเวช ไชยฮาด
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลเชียงเครือในการประชุมสภาเทศบาลตาบลเชียงเครือ
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
****************************
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเชียงเครือ
ตามที่เทศบาลตาบลเชีย งเครือ โดยคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศ
กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ใน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตาบลเชียงเครือเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ วันนับแต่
วัน ที่ป ระกาศผลการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตาบลเชียงเครือ ได้เรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาเทศบาลแล้ว
กระผม นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบล
เชียงเครือให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตาบลเชียงเครือให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่กาหนดไว้ โดยจะยึ ดถือ ประโยชน์ สุ ขของประชาชนเป็นส าคัญ ใช้วิธี การบริห ารงานตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สาคัญและจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตาบลเชียงเครือ
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลเชียงเครือ ดังนี้
นโยบายเร่งด่วน
๑. ส่งเสริมงานทะเบียนราษฎร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน สะดวก ประทับใจ
๒. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุม และสอดคล้องต่อ
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วิถีชีวิตประชาชน
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ระบบน้าเสียและขยะครบวงจร
๕. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๖. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และยิ่งใหญ่สืบไป
๗. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลายให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยทันต่อยุคสมัย
7 นโยบายเพื่อชาวตาบลเชียงเครือ
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านคมนาคม
1) จัดให้มีถนนสาหรับใช้ในการสัญจร ไป-มา ในระหว่างหมู่บ้านหรือตาบลที่ได้มาตรฐาน
2) จัดให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเดินทางทีส่ ะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น
3) จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ให้เหมาะแก่การสัญจร
ไปมาได้
4) จัดให้มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบระบายน้าในหมู่บ้านให้มีสภาพมั่นคงและแข็งแรง
สามารถใช้ประโยชน์ได้
5) จัดให้มีมาตรการป้องกันน้าท่วมขังในหมู่บ้านหรือตาบล
1.2 ด้านแหล่งน้า
1) ก่อสร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มี
ปัญหาให้มีสภาพดียิ่งขึ้น
2) ส่งเสริมบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง
คลอง บึง และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.3 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
1) ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาหรับประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
2) ดาเนินการติดตั้ง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3) ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรที่มีความจาเป็นต้องได้รับบริการ ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 ด้านสาธารณสุข
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตาบล เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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3) ส่งเสริมการป้องกันโรคให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่
ประชาชน เพื่อประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.2 ด้านการศึกษา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาเรื่องการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
2) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
3) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
4) ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
5) ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล
6) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ต่างๆ
2.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1) เป้าหมายการพัฒนา คือ การทาให้คนมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรง
ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
4) สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน
5) ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี อสม. อปพร. และองค์กรอื่นๆ ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคม
และชุมชน
6) ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรกรรม
1) สนับสนุนการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของ
ประชาชนในตาบล
2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลด
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
3) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยสร้างนวัตกรรม กระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มผลผลิตแปรรูป
4) สนับสนุนและพัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาดกลางในชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม
1) ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ตาบลให้ได้รับการพัฒนาและขยายกิจการได้มากขึ้น
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2) ร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพ เพื่อหาลู่ทางในการพัฒนาอาชีพ เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อน
อาชีพกันในแต่ละหมู่บ้าน โดยยึดหลักเครือข่ายอาชีพ
3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีศักยภาพรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่อ่อนแอ
4) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่ม
มูลค่าและให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) แก้ไขปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย รณรงค์ ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและกาจัดขยะ
อย่างถูกวิธีและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างคุณค่าจากขยะ และการทิ้งขยะให้ถูก
ที่
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) จัดให้มีการปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อานวยประโยชน์แก่ประชาชน
ให้มากที่สุด บาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) จัดให้มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน โดยนาวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะเปลี่ยนเป็น
พลังงานทดแทนเพื่อลดปริมาณขยะ
5) ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนน และลาคลองที่สาคัญให้ดูสวยงาม
5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) รณรงค์ให้ประชาชน เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ อปพร. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตารวจ
3) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและตาบล และประสานความ
ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4) ปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อประชาชน เพื่อสามารถ
นามาบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
5) เสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล
7) ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการ
8) ส่งเสริมบทบาทให้กับ อปพร. ในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรรเทาสาธารณภัย
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6. นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทาอะไร อย่างไร รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมิน ผลงานของเทศบาล โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนา การจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล การเสนอเทศบัญญัติต่างๆ
7. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) สนับสนุนและดาเนินการเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ
ป้องกันนาหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด
2) จะเข้มงวดกับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบาบัด
และฟื้นฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
นี่ คื อ นโยบายเร่ ง ด่ ว น และนโยบายทั่ ว ไปแต่ ล ะด้ า นของการบริ ห ารงานเทศบาลต าบลเชี ย งเครื อ
ในระยะเวลา ๔ ปี นับจากนี้ ที่กระผมขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลเชียงเครือ และขอความร่วมมือจากสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลเชียงเครือทุกท่าน และกระผมจะขอน้อมรับคาแนะนาจากทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตาบลเชียงเครือ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ

