คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตา
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตา
วันจันทร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตา
**************
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตา ที่เคารพทุกทาน
ตามที่เทศบาลตำบลเวียงตา ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงต า เมื่อ วัน อาทิ ตย ที่ 28 มี น าคม 2564 กระผม นายอำพู น ทิ คำ ผูส มั ค ร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 ไดรับความไววางใจจากประชาชนตำบลเวียงตา ใหเขามา
เปนนายกเทศมนตรี เพื่อบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงตา กระผมจะทำหนาที่บริหารงานราชการ
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมาย ระเบียบตางๆ และ
มติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด จะทำหนาที่อยางเต็มความรู ความสามารถ ดวยความเสียสละ
ยึดหลั กความถู กต องของระเบี ย บ กฎหมาย โดยคำนึ งถึ งความโปรงใส สุจ ริต เป นธรรม และ
ตรวจสอบได
ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไววา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับ
หนาที่ใหนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
บัดนี้ กระผม นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตา ไดกำหนดนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงตา โดยนโยบายนี้ตั้งอยูบนกรอบและอำนาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ดังนี้
1. ดานการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1.1 จัดหาแหลงน้ำเพื่อใหมีน้ำเพียงพอตอการทำเกษตรกรรมของประชาชนใน
พื้นที่อยางพอเพียง
1.2 จัดใหมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค
1.3 จัดใหมีแหลงน้ำที่เพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค
2. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ดำเนินการกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซอมแซม ถนน สะพาน รางระบาย
น้ำ พรอมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง หรือแสงสวางโดยวิธีอื่นทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุก
สายตองไดมาตรฐาน รวมถึงปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตร เพื่อการสัญจรไป-มาอยาง
สะดวก ปลอดภัย และประชาชนไดใชประโยชนรวมกันอยางทั่วถึง
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนใชออกกำลังกาย
เลนกีฬา และพักผอนหยอนใจ
3. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
3.1 จะดำเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับตางๆ รวมกับหนวยงาน
ราชการอื่น ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
เพี ย งพอต อ ความต อ งการของนั ก เรี ย น สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให แ ก เด็ ก นั ก เรี ย นผู ด อ ยโอกาส
เยาวชน ในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง เพื่อบรรเทาภาระของผูปกครอง

3.2 พัฒ นาศูนยพัฒ นาเด็กเล็กใหสมบูรณ แบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ และเปนมาตรฐาน
3.3 สงเสริม สนับสนุน อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น เชน งานประเพณีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ งานประเพณีปใ หมสบปุง ใหมีความยั่งยืนสืบไป
3.4 สงเสริมและบำรุงรักษาแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในพื้นที่ เพื่อเปนแหลง
เรียนรูของเยาวชน เชน ประวัติศาสตรของขบวนการเสรีไทย
4. ดานเศรษฐกิจ
4.1 สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดของครัวเรือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การทำเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎี ใ หม ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 และเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
ทางการเกษตรลดการใชปุยเคมีในการผลิต
5. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 สงเสริมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน รักษาความสะอาด และ
ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย อยางถูกวิธี
5.2 ดูแลสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนใหสมบูรณ แข็งแรง ทุกกลุม
อายุอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยเนนการปองกันมากกวาการรักษา
5.3 จัดใหมีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด
ทุกชนิด ซึ่งอาจเกิดการติดตอไดภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงตา
5.4 สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีอยูแลวใหคงอยู
ตอไป และดำเนินการพัฒนา สิ่งที่ไมดีใหดียิ่งขึ้น
6. ดานสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห
6.1 สงเสริมดูแลสวัสดิการใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอายุ เพื่ อให
ประชาชนมี ค วามแข็ งแรงด านรา งกาย มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และสามารถพึ่ งพาตนเองได จั ด ให มี
รถรับ-สง ผูปวยกรณีฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลไดอยางทันทวงที
6.2 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส จะไดรับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑนโยบาย
ของรัฐบาลทุกคนและทั่วถึง
6.3 สงเสริม และปลู ก ฝงความรูรักสามั คคี จัด ระเบี ยบชุ ม ชน รัก ษาความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
6.4ดำเนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และให ค วามร ว มมื อ
สวนราชการตางๆ ตลอดจนรณรงคสรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
6.5 จัดใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน
อาชีพและประสบการณแกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูนำชุมชน และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
7. ดานการเมือง การบริหาร
7.1 บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงตา

7.2 เสริ ม สร า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพการให บ ริ ก ารของเทศบาลตำบลเวี ย งต า
ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป การจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ
7.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทั้ ง ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สมาชิ ก สภา
เทศบาล ขาราชการ และพนักงานจาง รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการอบรมทุกระดับ เพื่อรองรับ
การบริการในแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
7.5 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร
ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ควบคูไปกับ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม
นโยบายทั้ ง ๗ ด า นที่ ก ระผมได ก ล าวมานั้ น ล ว นมุ งเน น การมี ส ว นรว มของพี่ น อ ง
ประชาชน และเพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนในตำบลเวียงตา ดังนั้น การดำเนินงานในแตละ
ภารกิจ แตละโครงการ จะสามารถเดิน หนาใหเปนไปตามนโยบายที่มีอยูทั้ง 7 ดาน ก็ดวยปจจัย
ที่ ส ำคั ญ คื อ การมี ส ว นรวมของประชาชนทุ ก ภาคส ว นที่ จ ะต อ งช ว ยกั น เป น พลั ง สำคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนอยางจริงจัง
กระผม นายอำพูน ทิคำ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน และประชาชนชาวตำบลเวียงตา ที่จะแปลงนโยบายใน
การพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาอยางจริงจัง และขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทานทราบวา กระผมจะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมัน่ และตั้งใจ ใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจาก
พี่น องประชาชนใหเข ามาทำหนาที่ เปน ผูบริหาร กระผมมีความมุงมั่ นที่จ ะเขามาพั ฒ นาเทศบาล
ตำบลเวียงตา ใหมีความเจริญกาวหนา กระผมจะดำเนินการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลแหงนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกตอง ความเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได
และที่สำคัญ จะยึดเอาประโยชนสุขและความตองการของพีน่ องประชาชนเปนที่ตั้ง
กระผมขอใหคำมั่นวา จะดำเนินการตามโยบายที่ไดแถลงไวตามแผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนิ น การ และตามนโยบายของรัฐ บาล ที่จ ะไดท ำต อไปอย างมี ป ระสิท ธิภ าพ รวดเร็ว
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โปร ง ใส และกระผมเชื่ อ มั่ น ว า จะได รั บ ความร ว มมื อ จากสมาชิ ก สภาเทศบาล
ผูทรงเกียรติทุกทาน ที่จะรวมกันทำงานใหบรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค ตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ทุกประการ เพราะเปาประสงคของเราทุกคน คือ “ประโยชนสุขของประชาชน”
จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อใหสภาเทศบาลตำบลเวียงตาทราบ
...ขอขอบคุณ...
-------------------------------

