นโยบายของนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตาบลบางหลวง
แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลบางหลวง
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบางหลวง
กระผม นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลบางหลวง ให้ดารงตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลบางหลวง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลบางหลวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งกาหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลตาบลบางหลวง แถลงโย
บาย การบริหารงานต่อสภาเทศบาลตาบลบางหลวง ได้รับทราบนโยบายการบริหารงานที่ จะใช้เป็น
แนวทาง ในการบริหารพัฒนาเทศบาลตาบลบางหลวง ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชนชาวเทศบาลตาบลบางหลวง ภายใต้คาที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา นาความสุข สู่ชุมชนบาง
หลวง” ที่กระผมได้มอบไว้ให้กับ พี่น้องชาวเทศบาลตาบลบางหลวง กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ชุมชนบางหลวง ให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยูอ่ ย่างยั่งยืน ต่อไป
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบางหลวง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางหลวง
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตาบลบางหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน และ
ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตาบลบางหลวง ขอแถลงนโยบาย การพัฒนา
เทศบาลตาบลบางหลวง ดังนี้
๑. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารบ้านเมืองที่ดี และการบริการ
การด าเนิ น กิ จ กรรมทางด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร และการบริ ก าร นั บ ว่ า เป็ น
กระบวนการที่ส าคัญ ที่จะผลักดัน ให้ ภ ารกิจ การงานของเทศบาลไปสู่ผ ลสาเร็จ ดังนั้นเพื่อให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก และ
เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข จึงกาหนดไว้ดังนี้
๑.๑ ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การทางการเมื อ ง ใช้ แ นวทางในการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข โดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะการทางานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา
๑.๒ ส่งเสริมการบริหารงานองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรภายใน
องค์กรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และชุมชน

-๒๑.๓ ส่งเสริม การให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม
๑.๔ ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
เผยแพร่ กิ จ การงานของเทศบาล ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๕ ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงสานักงานเทศบาล ให้สะอาด สะดวก ทันสมัย เหมาะสม
ในการให้บริการประชาชน
๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมทั้งจัดการฝึกอบรม ความรู้ด้านอาชีพ
๒.๒ ส่ ง เสริม และพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสาน
๒.๓ ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นชุมชนบางหลวง จัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาล
ตรุษจีน
๓. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
๓.๑ ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน โดยนาศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการพัฒนา
ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่
๓.๒ ส่งเสริม การดาเนินการบริหารงานชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคม เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง เกิดความสงบเรียบร้อยอันดี และเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติด
๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จะดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน ให้ประชาชนมีงานทา มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดีและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดี สาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน จัดระบบ สร้างระเบียบตลาดกลางวัน และตลาดกลางคืน ให้มีความสะอาด มีคุณภาพ ถูก
สุขลักษณะ เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
๔.๒ ปรับปรุงศูนย์ท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล การ
ท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

-๓๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้
๕. นโยบายด้านการกีฬา
๕.๑ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสุขภาพ บริเวณพื้นที่สานักงานเทศบาลตาบลบางหลวง
ให้เป็นศูนย์กลางการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพในทุกระดับ
๕.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อประชาชน รวมทั้งกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เทศบาลตาบลบางหลวง
๖. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเป็นการป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้
น่ า อยู่ โดยการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และความมี สี สั น ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ให้ ส ะอาด สะดวก สวยงาม
ปราศจากมลพิษ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
พร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดย
มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก
ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
๖.๒ บริหารจัดการพัฒนาการจัดการขยะ ตั้งแต่การจัดเก็บขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ
การก าจั ด ขยะให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการรั ก ษาความสะอาด ตลาด ชุ ม ชน ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๖.๓ ปรับปรุงพัฒนาแม่น้า คูคลอง และคลองบางหลวง ให้เป็นคลองสวยน้าใส เพื่อ ให้
น้าไหลสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการแก้ปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่
๖.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในสานักงาน
ชุมชน ไหล่ทาง สวนสาธารณะให้สวยงาม ร่มรื่น เพื่อเป็นที่พักผ่อน และลดภาวะโลกร้อน
๖.๕ จัดสร้างโดมบริเวณพื้นที่หน้าศูนย์ท่องเที่ยวตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ เพื่อเป็นลาน
อเนกประสงค์ ลานจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมนันทนาการ และสันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดให้
เป็นตลาดกลางคืน
๗. นโยบายด้านสาธารณสุข
๗.๑ ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดให้มี
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

-๔๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานการบริการด้านสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตาบลบางหลวง เพื่อให้บริการประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนด้ าน
บริการสาธรณสุขได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๗.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคได้
๗.๔ ส่งเสริมและพัฒนาจัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๕ จัดดาเนินโครงการนายกลงพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ แก่ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๗.๖ ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ และจัดระบบ ระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า ในชุมชน
เพื่อยกระดับให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานหลักการสุขาภิบาลอาหาร
๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
เพื่อเป็นการจัดบริการขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการขยายตัว และการ
เจริญเติบโตของเมืองและให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมีความสะดวกปลอดภัยและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
๘.๑ ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าเยือน ยิ่งขึ้น
๘.๒ จัดการระบบการระบายน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและระบายน้า การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ ส่งเสริมและพัฒนา สร้างถนนภายในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย
๘.๔ ส่ ง เสริม และพั ฒ นาระบบ ไฟฟ้ า สาธารณะ และระบบน้ าประปาให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
๘.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล กาหนดพื้นที่จอดรถ และ
ติดตั้ง เครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจร
๘.๖ ส่งเสริม พัฒนาระบบการระบายน้า และการสร้างเขื่อน กาแพงป้องกันน้าท่วม
ชุมชน

-๕๙. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชน
๙.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย โดยก่อสร้าง
ระบบการส่งน้าดับเพลิง จุดกระจายน้า หัวจ่าย รวมทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและระงั บ
อัคคีภัย ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่
๙.๒ ติดตั้ง บารุงรักษา กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และบุคคลทั่วไป ให้มเี พียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๙.๓ สรรหาและพัฒนาบุคลากรงานป้องกัน อาสาสมัครชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบางหลวงที่เคารพ นโยบายการบริหารงานเทศบาล
ตาบลบางหลวง ที่กระผมต้องนานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดทาวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความสาเร็จ และจะรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้
สภาเทศบาลตาบลบางหลวงทราบทุกปี และในโอกาสนี้ ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาล
ที่ได้กรุณาให้โอกาส แจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้การสนับสนุน หากท่านมีความประสงค์
ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นใด หรือต้องการให้ กระผมได้ดาเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือต้องการ
นาเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ขอได้โปรดกรุณาแจ้งให้กระผม หรือ
คณะผู้บริหาร ได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวบางหลวง อย่างแท้จริง ต่อไป.

ขอขอบพระคุณ ครับ

