คำแถลงนโยบำย
ของนำยกเทศมนตรีตำบลหล่ำยงำว
นำยสมพงษ์ เทพไหว
แถลงต่อสภำเทศบำลตำบลหล่ำยงำว
วันที่ 7 พฤษภำคม 2564
เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว
ตามที่เทศบาลตาบลหล่ายงาว ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ตาบลหล่ายงาว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น กระผมนายสมพงษ์ เทพไหว ได้รับความ
ไว้ ว างใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหล่ า ยงาว เลื อ กให้ ม าด ารงต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี
บั ดนี้ คณะกรรมการเลื อกตั้งได้ป ระกาศรับรองผลการเลื อกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
แล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลหล่ายงาว เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48
ทศ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2552 ความว่ า ก่ อ น
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรีย กประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่ อ สภาเทศบาล โดยไม่ มี ก ารลงมติ ทั้ ง นี้ ภ ายใน 30 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
บัดนี้ กระผมนายสมพงษ์ เทพไหว ในฐานะนายกเทศมนตรีตาบลหล่ายงาว ได้กาหนด
นโยบายการบริหารงานเทศบาลตาบลหล่ายงาว โดยยึดหลัก ตามระบอบประชาธิป ไตยแบบมีส่วนร่วม
และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศ
รวมถึงกรอบ อานาจ หน้าที่ ของเทศบาล ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาล โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาตาบลหล่ายงาวให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้นโยบายพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไป
รวมทั้งใช้หลักในการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักในการกาหนดนโยบาย เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหล่ายงาว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลหล่ า ยงาว เป็ น ไปตามเจตนารมณ์
สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตาบลหล่ายงาวไว้
ดังนี้

1. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรประชำชน
1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประชาชนมีความพึ ง
พอใจ
1.2 พัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้
1.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุมทุก
ด้าน
2. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำแหล่งนำ นำอุปโภค บริโภค และนำเพื่อกำรเกษตร
2.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้าทุกหมู่บ้าน ให้สามารถกักเก็บน้าให้ได้มาก และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
2.2 ก่อสร้างแหล่งเก็บน้าแหล่งใหม่ ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร เช่น ก่อสร้างอ่างเก็บน้า ฝายกั้นลาน้า ลาห้วย
2.3 เจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้น้า อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน
3.1 ปรับปรุงถนนสายหลัก และสายรอง ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่
และผู้ใช้เส้นทาง
3.2 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ทุกหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี
3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก
4 นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการระงับโรคติดต่อ ด้านการให้ข้อมูล ข่าวสารกับประชาชน ด้านการ
ให้บริการ และด้านการป้องกันโรค
4.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.3 พัฒนาระบบประปา ให้มีคุณภาพ ทุกหมู่บ้าน
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การให้ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในการประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม กับการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
4.6 จัดให้มีระบบ การรักษาความสะอาดของถนนทุกสาย พื้นที่ตลาด และพื้นที่สาธารณะ
ทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกัน

5. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
5.1 จัดให้มีกิจกรรม ในการพัฒนาด้านองค์ความรู้ ให้กับ กลุ่มพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป
5.2 ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุ
5.4 ให้การสนับสนุน ให้ข้อมูล ด้านสวัสดิการแห่งรัฐ กับประชาชนทั่วไป
6. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
6.1 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ตาบลหล่ายงาว
6.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เหมาะสมตามวัย
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
6.4 สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ พัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา
6.5 ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชนในพื้นที่ ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน
6.6 ส่งเสริม สนับสนุน บารุง รักษา ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6.7 สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่ดีขึ้น
6.8 จัดให้มีการดูแลความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
6.9 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ตามนโยบายของรั ฐ บาลผ่ า นช่ อ งทาง
จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง
6.10 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การกีฬา เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา ลานกีฬา โรงยิม
อุปกรณ์กีฬา การแข่งขันการฝึกอบรมทักษะ การเล่นกีฬา และการตัดสินกีฬา
7. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและกำรส่งเสริมอำชีพ
7.1 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ ตามฤดูกาล และพัฒนาความสามารถในการประกอบ
อาชีพของประชาชน
7.2 ส่งเสริม สนับสนุน สินค้าชุมชน และการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด
7.3 จัดให้มีศูนย์รวมในการจาหน่ายสินค้าชุมชน แบบครบวงจร
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การค้าระหว่างประเทศ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง
8. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.1 ปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน
8.2 ติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในชุมชน
8.3 ส่งเสริม พัฒนา อปพร. โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
8.4 พัฒนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครื่องมือ เครื่ องใช้ และความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาในการดูแลประชาชน

9. นโยบำยด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร
9.1 ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.2 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good governance) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
9.3 ส่ งเสริ มพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลให้ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในท้องถิ่น
9.4 ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาวทุกท่าน การบริหารงานตาม
นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าว จะสาเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จาก
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหล่ายงาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิก
สภา และเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตาบลหล่ายงาวทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกๆท่าน ในการพัฒนาเทศบาลตาบลหล่ายงาวตามนโยบายที่
กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เพื่อตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และพัฒนาเทศบาลตาบลหล่ายงาว ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอขอบคุณครับ
นายสมพงษ์ เทพไหว
นายกเทศมนตรีตาบลหล่ายงาว

