เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลขามปูอม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลขามปูอม และผู้มีเกียรติ
ที่เคารพทุกท่าน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 1 4) พ.ศ.2562
ซึ่งประกาศใช้ เพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยตรง บัดนี้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ต าบลขามปู อ ม
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กระผม นายถวิล แสงสุกวาว ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง เพื่อให้ดารง
ตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลขามปูอม จากพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลขามปูอม ตามความ
ในมาตรา 48 ทศ แห่งพระบัญญัติเทศบาลฉบับดังกล่าวนั้น ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ต้องแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล กระผมจึงขอแถลงนโยบายที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานในเขตเทศบาล
ตาบลขามปูอมนั้น
กระผม นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตาบลขามปูอม จึงได้กาหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนา สาหรับช่วงเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลภายใต้ ระเบี ย บ กฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ ง โดยยึด หลั ก ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลขามปูอม ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุ ทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุ ทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals,SDGs)
เป็นหลักในการกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้ องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้ง ความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆด้านของประชาชน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดาเนินการไว้อย่าง
ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลขามปูอมที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตาบล
ขามปูอม ได้ รับการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลาดับ ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นสั ง คม ด้ า นการเมื อ ง ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นการเกษตร ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การส่ ง เสริ ม อาชี พ
และ ในช่วงเวลา 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาล
ตาบลขามปูอม ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเปูาหมายให้เทศบาลตาบลขาม
ปูอม เป็นเทศบาลแห่งความสุข มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีแหล่งเรียนรูท้ ี่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชุนประชาชนทุกส่วนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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ท่า นประธานสภาเทศบาลตาบลขามปูอ มที่เคารพ เพื่ อให้ก ารบริห ารงานของเทศบาลตาบล
ขามปูอม บรรลุสาเร็จตามเปูาหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กาหนดนโยบาย
ในการบริหารไว้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. นโยบายการบริหารจัดการทีดี
ท่า นประธานสภาเทศบาลตาบลขามปูอ มที่เคารพ เพื่ อให้ก ารบริห ารงานของเทศบาลตาบล
ขามปูอม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กระผมและคณะผู้บริหารขอเสนอ

วิสัยทัศน์
“เมืองใหม่ไร้มลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาก้าวหน้า รักษาวัฒนธรรม เน้นนาหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
๑.พัฒนาระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
๒.พัฒนาการบริหารจัดการภายในเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๓.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในทุกๆด้าน สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
เช่น สุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ
๔. ส่ งเสริม พั ฒ นาบุค ลากรให้ มี คุ ณภาพ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี ทักษะและ
มีความเสียสละ และส่งเสริมหลักค่านิยม Khampom
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ค่านิยม
K
H
A
M
P
O
M

Knowledge
Health & Safety
Attitude
Moral
Policy
Organizing&Coordinating
Management

ความรู้ดี
สุขภาพดีและปลอดภัย
ทัศนคติทดี่ ี
ขนบธรรมเนียม ประเพณีดี
นโยบายดี
การจัดองค์กรและการประสานงานที่ดี
การบริหารจัดการที่ดี

ด้านนโยบาย
1. นโยบายเร่งด่วน
พัฒนาการเมือง การปกครอง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
1.2 การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณภัย เช่น วาตภัย ภัยแล้ง
และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปูองกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการปูองการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เน้นการตรวจสอบภายใน
1.3 บริห ารจั ด การบนพื้ น ฐานการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยยึ ด หลั ก คุ ณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ เปิดเผย โปร่งใส และเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
1.๔ ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในลักษณะของการปกครอง มาเป็น แบบการบริหาร
และการบริการ โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
1.๕ ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลได้รับสวั สดิการ มีความก้าวหน้า
ตามสิทธิ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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2. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจคุณภาพชีวิต และการวางรากฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.1 การปรับปรุง ซ่อมบารุงรักษาถนนที่ชารุดเสื่อมโทรม และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า
น้าท่วม
2.2 การติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างในชุมชน และขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุม
2.3 การพัฒนาระบบกระจายน้า ให้ได้มาตรฐานมีน้าที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ
การบริโภคอุปโภค
3. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลให้เข้าใจ เข้าถึง ในด้านสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังนี้
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชน สตรี แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) แบบมีส่วนร่วม
3.2 ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหา
โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมที่ดีงามใน
ท้องถิ่นพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เพียงพอตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ต่อเนื่องไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.4 ให้ชุมชน หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน หมู่บ้าน ทั้งในระบบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และการจัด
การศึกษาวิชาชีพในท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยหรือการศึกษาส่วนทีเกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ในทุกช่วงวัยผ่าน
พัฒนาการ โดยใช้หลักปฏิบัติ ๓ ประการดังนี้
๓.๕.๑ การวางแผน (Plan)
๓.๕.๒ การปฏิบัติ ( Do)
๓.๕.๓ การทบทวน (Review)
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3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาอื่นๆ ให้กับโรงเรียน ชุมชน
ในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเจริญก้าวหน้าของสังคมปัจจุบัน และอนาคต
3.7 ส่งเสริมการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อชีวิตแบบยั่งยืน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้มีความผสมผสานกลมกลืน
กันอย่างเหมาะสม
4. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
สร้างความสัมพันธ์กับทุกท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
4.1 มุ่งเน้นการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับ
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาท้องถิ่น
4.2 ประสานขอรับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยปราศจากเงื่อนไขและการแทรกแซงกิจการภายใน
5. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พัฒนาศักยภาพของประชาชน และเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน เป็นผู้ที่มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงอย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย ดังนี้
5.1 ปรับปรุงการสาธารณสุขทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเน้นการมีสุขภาวะ
บุคคลครอบครัว หรือหมู่บ้านชุมชน โดยเน้น 1 คน ไม่มีสักบาทรักษาทุกโรค
5.2 มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพอย่างครบวงจร โดยเน้นการปูองกัน และการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายจิตใจ และส่งเสริมให้เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในด้านการบริโภคอุปโภคและสุขภาวะที่
อยู่อาศัย
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน
5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน การดูแลสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยการอบรมให้ความรู้วิธีการสาธารณสุขพื้นฐาน
5.5 ส่งเสริมให้มีคลินิกพยาบาล เพื่อให้บริการพยาบาลแก่ประชาชน
5.6 ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพการบริหาร และสวัสดิการแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน คัดแยกขยะ รักษาความสะอาด และการจัดเก็บขยะอย่าง
เป็นระบบ
5.8 สนับสนุนส่งเสริมการปูองกันโรคระบาดทั้งคน สัตว์และพืช เช่น โควิท ลัมปีสกิน
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6. ด้านสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสาคัญยิ่ง จึงมีนโยบายในการดูแลส่งเสริม
6.1 ส่งเสริมให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขจัดการเลือกปฏิบัติ
6.2 ให้การส่งเสริมกลุ่มสตรี ให้มีสิทธิสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
6.3 เด็ก เยาวชน คนพิการ มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งชมรมสมาคมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
๖.๕ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ง านท า มี ร ายได้ ยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข องผู้ สู ง อายุ เด็ ก เยาวชน
คนพิการ และครอบครัวเพื่อรองรับเทคโนโลยี Ai (Artificial intelligence)
๖.๖ ส่งเสริมให้มีศูนย์บริบาลคอยช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้อยู่ในสภาวะที่มี
ภาวะเพิ่งพิง (Care Giver)
๖.๗ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ
คุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
๖.๘ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ผู้ ด้ อ ยโอกาส
และคนพิการ
7. ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
ส่งเสริม พัฒนา ให้มีแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาหรับออกกาลังกาย ให้เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนการดารงชีวิต โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ดังนี้
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกาย การแข่งขันกีฬา และนันทนาการตั้งแต่เยาว์วัย
7.3 ส่งเสริมปรับปรุง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักแนวคิด เทศบาลน่าอยู่ ชุมชน
น่ามอง
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อนุรักษ์ปุาชุมชนและปลูกปุาพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารพักผ่อน
7.5 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ( WIFI) ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
โดยประสานงานกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.6 ส่งเสริมให้มีลานกีฬามาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
7.7 ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านเวทีประชาคม
๗.๘ ส่งเสริมตลาดชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกหมู่บ้าน
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8. ด้านการส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์และเกษตรกรรม
ส่งเสริมอาชีพ จัดหา พัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวในระดับ
ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งตนเอง ดังนี้
8.1 ส่งเสริมการใช้ที่ดิน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทั้งผืนดิน ผืนน้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรให้ริเริ่มการทาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
8.2 ส่งเสริมการผลิตทางด้านปศุสัตว์ ประมง การเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกร
เปลี่ยนวิธีการปลูกพืช ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการตลาด การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชแบบผสมผสานที่หาตลาด
ได้ง่าย ราคาดีเหมาะสมกับพื้นที่ และลดการใช้สารเคมี
8.3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยการรวมกลุ่มทาปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมักชีวภาพ
9. นโยบายด้านอื่นๆ
1. จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความประสงค์ของประชาคมโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเป็นหลัก
2. จัดกิจกรรมโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน
3. ประสานและบูรณาการ การจัดกิจกรรมโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนินการ
เป็นสาคัญ
4. พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตาบลขามปูอม ให้ร่มรื่น สะอาดและสวยงามเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการบริการประชาชน
6. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพสู่ โลกแห่งปัญญาชุมชน ด้วยหลักพัฒนาการศึกษา
4 SKILL (ทักษะ)
6.1. SOFT SKILL (การพัฒนาจิต) คือการพัฒนาคนด้านทักษะอารมณ์และการ
บริหารจัดการความคิด เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จเป็นมืออาชีพ
6.2. LIFE SKILL (การพัฒนาการทากิน สุขภาพ และคุณภาพชีวิต) เป็นการ
พัฒนาทักษะชีวิตให้มีสมรรถภาพ ในการปรับปรุงพฤติกรรมที่ดี ในการรับมือกับความจาเป็น ความ
ต้องการ ปัญหาชีวิตของตนเองกับการเปลี่ยนแปลง
6.3. LANGUAGE SKILL (การพัฒนาภาษา) เป็นการพัฒนาด้านภาษา เช่น
ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารกับสังคมชุมชนและสังคมนานาชาติ
6.4. FUTURE SKILL (การพัฒนาสูโ่ ลกอนาคต) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
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เป็นทักษะที่มีความสาคัญ สาหรับโลกอนาคตที่เทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์อย่าง
เต็มรูปแบบโดยเน้นทักษะด้านการสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการสร้างธุรกิจประยุกต์
ต่อยอด
๗. หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
๗.๑ ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสนามกีฬาสาหรับการออกกาลังกาย และถนน
๗.๒ สร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ เพื่อดารงชีวิตและอาชีพ
๗.๓ ประสานศูนย์กู้ชีพ 1669 บริการในเขตตาบลขามปูอมตลอด 24 ชั่วโมง
๗.๔ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน
๗.๕ ประสาน การติดตั้งกล้อง cctv จากภาคประชาชน เอกชน และส่วนราชการ
ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอิเล็กทรอนิกส์ (ทางโซเซียล) ให้แก่
ทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตเป็นเมืองใหม่ และประชาคมอาเซียน
๘. การกาหนดนโยบายได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเปูาหมายตามกรอบนโยบาย
ที่กาหนดและอยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลขามปูอมที่เคารพ กระผมในฐานะผู้บริหารพร้อมคณะ
ขอกราบเรียนว่า กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตาบลขามปูอม ให้เป็นเทศบาลที่น่าอยู่ ให้
ประชาชน มีคุณภาพ ชุมชนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนให้ได้รับ
การบริการทั้งด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระผมจึงมี
ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งขอรั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากประธานสภา สมาชิ ก สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกองต่างๆ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะอุทิศกาลังกาย กาลังใจ กาลังสติปัญญา ตลอดจนความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
กระผมขอเรียนว่านโยบายแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ผู้บริหารชุดเดิม ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง และผู้เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ หากเป็นแนวทางที่ส่งเสริมในทางที่ดีและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลขามปูอม กระผมจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป
แต่หากเป็นแนวทางที่ต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอความ
ร่วมมือให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้

๙

กระผมจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยจะใช้งบประมาณของเทศบาลตาบลขามปูอม
และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ
เป็นขั้นตอน ตามแผนพัฒนา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจังหวั ด อาเภอ ตาบลและ
หมู่บ้านกับชุมชน จึงขอความกรุณาจากท่านประธานสภาเทศบาลตาบลขามปูอมสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลขามปูอม และเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ และเป็นกาลังสาคัญ ในการผลักดันนโยบายต่างๆ
เพื่อให้บังเกิดผลดี สาเร็จบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ โดยการขจัดความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น พัฒนาเทศบาลให้น่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย ประชาชนอยู่อย่าง
ปลอดภัย และเทศบาลตาบลขามปูอม จะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอขอบคุณ
แถลง ณ

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

