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คําแถลงนโยบาย
ของ

นายวรวุฒิ ทรงยศ
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
แถลงตอสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555
....................................................................................................................................
เรียน ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานกํานัน ผู+ใหญบ+าน
หัวหน+าสวนราชการ และแขกผู+มีเกียรติทุกทาน
กระผมนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร ขอแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ดังตอไปนี้
ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร ได&จัดให&มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลศรีสุนทร เมื่อวันเสาร,ที่ 18 กุมภาพันธ, 2555 และคณะกรรมการเลือกตั้งได&ประกาศผล
การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งกระผมนายวรวุฒิ ทรงยศ ได&รับความไว&วางใจจากพี่น&อง
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร ให&เป8นนายกเทศมนตรีเข&ามาบริหาร เพื่อพัฒนาเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ให&มีความเจริญรุงเรืองตอไป
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช
2496 แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) ถึง พุทธศักราช 2552 กระผมนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตําบล
ศรีสุนทร ในนามของหัวหน&าคณะผู&บริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร ขอแถลงนโยบายการบริหารเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ตอสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร อันทรงเกียรติแหงนี้ ได&รับทราบถึงนโยบายการบริหาร
ราชการของคณะผู&บ ริหาร และประการสํา คัญกระผมจะบริ หารให& สอดคล& องกั บสถานการณ, ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปAจจุบันโดยมุงเน&นให&ประชาชนมีความเป8นอยูที่ดีขึ้น กระผมมุงมั่นที่จะสร&าง
เสถี ย รภาพ และความมั่ น คงในด& า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง สิ่ ง แวดล& อ ม และดํ า รงไว& ซึ่ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปAญญาท&องถิ่น เพื่อประโยชน,สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร
อยางยั่งยืน จึงได&กําหนดนโยบายไว&ดังนี้
1. ด+านเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสร&างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให&กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียงและ
สงเสริมความเข&มแข็งแกชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร&างโอกาส และเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายได&ให&กับประชาชน
1.2 สงเสริมการพัฒนาอาชีพ ให&สอดคล&องกับความต&องการของตลาดและ
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน
1.3 สงเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตาม
ศักยภาพของชุมชน

2. ด+านการบริหารจัดการ และอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อม
ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
2.1 บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ให&สะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมี
สวนรวม
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน,ในชุมชนให&สวยงาม ได&แก การปรับปรุงสวนสาธารณะ
บริเวณขุมน้ําบางมะรวน ให&เป8นสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ&าอยูหัวฯ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษาในปF 2555
2.3 แก&ปAญหาน้ําทวมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อให&
น้ําไหลอยางเป8นระบบ และยั่งยืน
3. ด+านการสาธารณูปโภค และโครงสร+างพื้นฐาน
โดยการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรสู เมื อ งที่ ม าตรฐานด& า นสาธารณู ป โภคและ
โครงสร&างพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก สบายให&กับพี่น&องประชาชนซึ่งมีแนวทางดังนี้
3.1 กอสร&าง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท&า และทางระบายน้ําให&ได&
มาตรฐาน เชน เปGดสี่แยกเขาล&านเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
3.2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟIาสาธารณะให&มีความสวางครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย,สินของพี่น&องประชาชน
3.3 จัดสร&างสวนสาธารณะให&สวยงาม เพื่อเป8นศูนย,รวมการพักผอน และการ
ออกกําลังกาย
3.4 กอสร&างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน,ในเขตเทศบาลให&ดูสวยงาม
3.5 ทําการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่อง
4. ด+านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
ซึ่งมีแนวทางดังนี้
4.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให&มีคุณภาพ
4.2 อนุรักษ, และสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท&องถิ่นให&คงอยูสืบไป
4.3 พัฒนาศูนย,พัฒนาเด็กเล็กให&ได&มาตรฐาน และมีคุณภาพ
4.4 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให&แกนักเรียน และประชาชน
ในท&องถิ่น
4.5 สนับสนุนให&มีการกอสร&างสนามกีฬาให&ได&มาตรฐาน
4.6 สงเสริม สนับสนุนการใช&เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, อินเตอร,เน็ต เพื่อแสวงหา
ความรู&ในโลกกว&างให&เกิดประโยชน,กับการพัฒนาสติปAญญาของเยาวชน
4.7 สงเสริม สนับสนุนให&มีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเข&าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปF 2558

5. ด+านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต ด&านสาธารณสุขมุงสงเสริมสุขภาพ และปIองกันโรคเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก 3 อยู คือ อยูดีกินดี อยูดีมีสุข และอยูรอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทางดังนี้
5.1 มีการดูแลสุขภาพอนามัยให&ประชาชนอยางตอเนื่องด&วยการจัดหนวย
เคลื่อนที่เข&าบริการถึงชุมชนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ดําเนินการปIองกัน และแก&ไขปAญหายาเสพติดโดยพลังแผนดิน
5.3 ควบคุมปIองกัน และกําจัดพาหะนําโรค อยางมีประสิทธิภาพ
5.4 จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร&อยชุมชน เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย,สินของประชาชน
5.5 สร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชน สงเสริมให&ประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดินในระดับท&องถิ่น
5.6 สร&างความปรองดองสมานฉันท,ของคนในชุมชน
6. ด+านการเมือง และการบริหาร
จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด&วยความโปรงใสตรวจสอบได& และการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารซึ่งมีแนวทางดังนี้
6.1 พัฒนาให&เป8นองค,กรแหงความทันสมัย พร&อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม
มุงสูองค,กรที่เป8นเลิศด&านพึงพอใจของประชาชน
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารของเทศบาลเป8น
ประจําทุกปF
6.3 มีศูนย,ข&อมูลขาวสารหลายด&านเพื่อให&ประชาชนเลือกได&เพื่อการตรวจสอบ
และมีการปรับปรุงข&อมูลให&มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วทันเหตุการณ,
6.4 สงเสริม และสนับสนุนให&ประชาชนเข&าถึงข&อมูลขาวสารของเทศบาลและให&
ประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาท&องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคม
ตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา
6.5 เสริมสร&างระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดีสูประชาชนด&วยการปรับปรุง
ระบบบริการประชาชนให&เป8นเชิงรุกมากขึ้น
6.6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค,กรให&มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น
ทานประธานสภาที่เคารพ ผมหวังเป8นอยางยิ่งวาคงจะได&รับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งในสวนของสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน&าสวนราชการพนักงานเทศบาลและพี่น&องประชาชน ที่จะแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติให&เกิดเป8นรูปธรรมขึ้นมาอยางจริงจัง และในการนี้ผมขออนุญาต แนะนําทีมงาน
บริหารที่จะเข&ามาชวยเหลือการทํางานในด&านบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร ดังนี้
ทานแรก นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
รองนายกเทศมนตรี
ทานที่ 2 นายสุนัย ป=>นชัยศิริ
รองนายกเทศมนตรี
ทานที่ 3 นายสุขชัย เกาทัณฑ4
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ทานที่ 4

นายสรวิศ โสดรักษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิก ผู&ทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ ผมขอเรียน
ให&ทาน ทราบวา ผมมีความมุงมั่น และตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน&าที่ด&วยความโปรงใส ด&วยความถูกต&อง
ด&วยความเป8นธรรม และสามารถตรวจสอบได& โดยมุงเน&นประโยชน,สุขของพี่น&องประชาชน เป8นสําคัญ
และจะพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ให&มีความเจริญก&าวหน&า โดยจะดําเนินการตามนโยบายที่ได&แถลง
ไว&ตอสภาแหงนี้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และแผนการดําเนินการ ที่จะทําตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
และผมมีความเชื่อมั่นวา จะได&รับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาเทศบาลผู&ทรงเกียรติทุกทาน และ
หัวหน&าสวนราชการ ตลอดถึงพนักงานเทศบาลทุกคน ที่จะรวมทํางานให&บรรลุผลสําเร็จที่พึงประสงค,ตาม
นโยบายที่ได&แถลงไว& ทุกประการ เพราะเปIาประสงค,สูงสุดคือ ประโยชน,สุขของประชาชน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู
ภายใต&เงื่อนไข อํานาจหน&าที่ และงบประมาณของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ที่จะได&รับจากเงินภาษีของพี่
น&องประชาชน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโอกาสตอไป
- ขอขอบคุณครับ -

