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เมื่อวันท่ี  17  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลขุยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุยผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน 

 ตามที่ได้มกีารเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลขุย โดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ และผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ และตามที่ไดม้ีประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมตคิณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 บัดนี้ กระผมไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลขุย โดยยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วมของประชาชน และตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่ไดบ้ัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว  ดังนั้นเพื่อปฏบิัติตามมาตรา 
๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาล
ต าบลขุยให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนต าบลขุย 

 นโยบายการบริหารเทศบาลต าบลขุย ได้มาจากการที่กระผมได้ลงพื้นที่รับฟงัปัญหา
ความต้องการของประชาชนน าปัญหาเหล่านั้นมาก าหนดเป็นนโยบาย โดยยดึหลักความจริงใจ 
โปร่งใส เป็นธรรม น าพัฒนา ยึดหลักประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหาร  
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ท่านประธานที่เคารพ 

 เพ่ือให้การบริหารราชการเทศบาลต าบลขุยสามารถบรรลุถึงภารกิจและด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จงึได้ก าหนดนโยบายในการบริหรราชการของนายกเทศมนตรีต าบลขุยต่อสภา
เทศบาลต าบลขุยดังนี ้

 ๑. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 

 เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ า และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้
มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล. ถนนดิน ถนนดินเสริมหินคลุก เป็น
เส้นทางคมนาคม และเส้นทางส าหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

 ๑.๒ พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลมุพื้นที่บริการ อย่าง
เท่าเทียมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ๑.๔ วางระบบผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน 

 ๒. นโยบายด้านการศึกษา  

 ๒.๑ จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

 ๒.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การศึกษาต่อไป 

 ๒.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สือ่การเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัดให้
พร้อมตามมาตรฐานการศึกษา 

 ๒.๔ ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท าให้ครูมีคุณภาพและคุณธรรม 
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 ๓. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 

 ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนนุกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ 

 ๓.๒ ส่งเสริมแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนและใช้ในการประกอบอาชีพ 

 ๓.๓ พฒันาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เพ่ือส่งออกสู่ตลาด 

 ๔. ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ๔.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 ๔.๒ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 ๔.๓ ส่งเสริมและบริหารจดัการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ าเสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง 
เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 

 ๔.๔ เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการช่วยในการป้องกันและควบคมุโรคระบาดในชุมชน 

 ๔.๕ ปัองกันและระงับโรคติดต่อ 

 ๔.๖ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 ๔.๗ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิ่น 

 ๔.๘  จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่มคีุณบัตติาม
ระเบียบก าหนดอย่างทั่วถงึ ครอบคลมุ 

 ๔.๙ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๔.๑๐ จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
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 ๔.๑๑ สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ อปพร. ชรบ. และฝ่ายความมั่นคง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 ๕. นโยบายการเมืองการบริหาร 

 เพ่ือเพ่ิมขึดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิ
บาล ด้วยการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ มคีุณภาพ ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้และการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

 ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า  

 ๕.๒ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

 ๕.๓ น าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับ มีการจดัการระบบการบริหาร การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบตัิราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
ถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ 

 ๕.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย หลกั
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลกัความรบัผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ค่า 

 ๕.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อน ามาพัฒนา
ระบบงานการให้บริการ น าองค์กรไปสู่จดุหมาย 

 ๕.๖ จัดหาเครื่องมือ เครือ่งใช้ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการท างาน
ของเทศบาล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน 
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๕.๗ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเกบ็รายได้  

 ๕.๘ พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การคลงั การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 ท่านประธานสภาที่เคารพ 

 นโยบายทั้งหมดที่ได้น าเสนอมานี้ ได้ก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
รวมทั้งความมุ่งมั่นของกระผมที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลขุย ซึ่ง
จะเร่งด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจะได้ด าเนินการให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี เพื่อน าไปจัดท ารายละเอียดไว้ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อไป กระผมขอให้ความเช่ือมั่นต่อสภาเทศบาลว่า จะบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลขุย 
ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต และมีประสิทธิภาพ มุ่งมัน่ที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งไปสู่
ต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 


