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คำแถลงนโยบำย
ของ
นำยพลำยชุมพล อยู่เอนก
นำยกเทศมนตรีตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่ ำน
แถลงต่ อสภำเทศบำลตำบลปัว
วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------

ท่ ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ
ตามที่ได้มีการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรี ตาบลปั ว กรณี ครบวาระ เมื่ อวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม
ได้ รั บ เลื อ กตั้ งเป็ นนายกเทศมนตรี ต าบลปั ว อ าเภอปั ว จัง หวัด น่ าน ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
บัดนี้ กระผม นายพลายชุมพล อยูเ่ อนก นายกเทศมนตรี ตาบลปั ว ได้กาหนด
นโยบายการบริ ห ารราชการของเทศบาลต าบลปั วเรี ยบร้อยแล้ว โดยยึด มัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และสอดคล้องกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งครอบคลุมภารกิ จและอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม
พระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนระเบี ย บ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสื อสั่ งการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริ หารเทศบาลต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลปั ว เพื่อให้ทราบ
ถึงเจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของนายกเทศมนตรี ตาบลปัว ที่
มุ่งมัน่ จะพัฒนา และบริ หารให้เทศบาลตาบลปั วมีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปัวทุกคน
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ท่ ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ
ด้วยศัก ยภาพที่มี อยู่ของเทศบาลตาบลปั ว ประกอบกับต้นทุ นทางสั งคมและ
วัฒนธรรมอันดี งามของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน และความสมาน
สามัคคี ของประชาชนและกลุ่ มต่ างๆ จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้เทศบาลสามารถพัฒ นาไปสู่
ความเจริ ญก้าวหน้า และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบด้านได้
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้แนวคิดในการบริ หารงานของเทศบาลแบบเดิมในอดี ต
ไม่สามารถนามาใช้ได้อีก จึงต้องมีการนากรอบแนวคิดใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
บริ หารเทศบาลให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ต่อไป

ท่ ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ
เพื่ อให้การบริ หารราชการและการพัฒ นาเทศบาลตาบลปั ว สามารถบรรลุ ถึ ง
ภารกิ จและดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กระผมจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายในการ
บริ หารเทศบาลตาบลปัวไว้ ดังนี้

๑.วิสัยทัศน์ กำรพัฒนำ
ยึดมัน่ กำรพัฒนำ
วิถชี ีวติ ชุมชน
เพื่อเตรียมพร้ อมสู่ เมืองด่ ำนหน้ ำ

รักษำขนบธรรมเนียมประเพณี
พัฒนำกำรศึกษำ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

๒.นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรและกำรพัฒนำเทศบำล ๖ ด้ำน

ประกอบด้วย

๑. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน
๑.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กและรางระบายน้ า
๑.๒ ดาเนินการขยายไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ให้ทวั่ ถึง
๑.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณที่สาธารณะในเขตเทศบาล
๑.๓ จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภคให้เพียงพอทุกหมู่บา้ น
๑.๕ ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม พนังกันตลิ่งและลาเหมืองให้เป็ นคอนกรี ต

๓
๒. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกหมู่บา้ น
๒.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
๒.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทาปุ๋ ยชีวภาพและเกษตรอินทรี ย ์
๒.๔ ส่ งเสริ มและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
๓.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
๓.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
๓.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมสาหรับเยาวชน ผูส้ ู งอายุและประชาชนในทุกด้าน
๓.๔ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี ต่างๆ เช่น ประเพณี สงกรานต์
ประเพณี แห่ เทียนพรรษา ประเพณี แข่งเรื อ เป็ นต้น
๓.๕ ส่ งเสริ มการสร้างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จริ ยธรรม และ
ประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น

๔. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๔.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดหาเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์สาหรับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๔.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรม สมาชิก อปพร.พร้อมการจัดหาเครื่ องแบบ
และอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่
๔.๓ ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตามจุดล่อแหลมและตลาดสดเทศบาล
๔.๔ สนับสนุนหอกระจายข่าวไร้สายทุกหมูบา้ นในเขตเทศบาล

๔
๕. นโยบำยกำรพัฒนำด้ ำนสั งคม สำธำรสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
๕.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการฉี ดวัคซี นป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและโรคระบาด
เป็ นต้น
๕.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมผูส้ ู งอายุและดูแลสุ ขภาพสายตาผูส้ ู งอายุ
๕.๔ ส่ งเสริ มและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากร
สิ่ งแวดล้อม
๕.๕ ส่ งเสริ มและสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความรักและ
หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๕.๖ พัฒนาและปรับปรุ งตลาดสดเทศบาลให้สะอาด ถูกสุ ขลักษณะและทันสมัยได้
มาตรฐาน
๕.๗ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๖. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรท่ องเที่ยวและกีฬำ
๖.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ ปรับปรุ งภูมิทศั น์และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย
๖.๓ ปรับปรุ งและซ่ อมแซมอุปกรณ์ออกกาลังกายประจาหมู่บา้ นให้ได้มาตรฐาน
๖.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน
๖.๕ ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานประเพณี ทอ้ งถิ่นต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
๖.๖ ส่ งเสริ มการบริ การด้านการท่องเที่ยว เช่น มีรถรางบริ การนาเที่ยวในเขตเทศบาล
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