นโยบายนายกเทศมนตรีตาบลแก้งคร้อ
แถลงนโยบายในการประชุมสภาเทศบาลตาบลแก้งคร้อ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
1) นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
แถลงนโยบายในการประชุ
มสภา
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิ
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เทศบาลต
งคร้อจพอเพียงตามแนวพระราชดารัส
2. ยึดหลักาบลแก้
ปรัชญาเศรษฐกิ
เมื่อวัน3.ที่ ยึ29
สิงหาคม
ดหลักธรรมาภิ
บาลเป็2556
นแนวทางในการบริหารเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ภายใต้คาขวัญ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผนงาน ตลอดจนตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารงานเทศบาล
ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร สภาเทศบาล พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องคล่องตัว รวดเร็ว ลดขั้นตอนบริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ
และประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากรยกระดับความรู้ความสามารถ ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สร้างจิตสานึกให้เกิดความรับผิดชอบ
พัฒนาประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรี
ภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ดาเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุหลังที่ว่าการอาเภอแก้งคร้อหลังเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
ถาวร เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและบริการประชาชนได้เต็มที่
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์ บุคลากร และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรม อัคคีภัย
การบรรเทาสาธารภัยในชุมชนของตนเอง ติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ CCTV ตามจุดที่สาคัญเพื่อป้องกัน
อาชญากรรม

2) นโยบายด้านการศึกษา
แถลงนโยบายในการประชุ
1. ส่งเสริมให้ความสาคัมญสภา
ต่อการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
เทศบาลต
าบลแก้
งคร้อกษาในระบบ นอกระบบ
ตลอดชี
วิต ทั้งการศึ
เมื่อวันที2.่ 29
สิงณหาคม
พัฒนาคุ
ภาพโรงเรี2556
ยนเทศบาลแก้งคร้อ ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทั้งประสิทธิภาพการเรียน
การสอน อุปกรณ์การศึกษา อาคารสถานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่าย พัฒนาโครงการ
อาหารเช้า (มื้อสาคัญ มื้อมหัศจรรย์ของชีวิต)อาหารกลางวัน อาหารเสริมอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
3. สนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาลให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬาให้เป็นหนึ่ง

3) นโยบายด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
แถลงนโยบายในการประชุมสภาเทศบาลตาบล
1. จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) ผู้ยากไร้
แก้งคร้อ
และผู้ด้อยโอกาสอย่างครอบคลุม และทั่วถึง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน สมาคม ชมรม สถาบันต่าง ๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรมและกองทุน
3.
4.

5.

6.

สวัสดิการของกลุ่มหรือชมรม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความสัมพันธ์ สร้างไมตรี เพื่อรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในเขตเทศบาลตาบลแก้งคร้อ เพื่อให้ประชาชน
ยึดหลักธรรม นาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น สมบูรณ์ เพื่อนาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมไว้
การนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ส่งเสริมให้สังคม
ในเขตเทศบาลตาบลแก้งคร้อเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร รู้จักการ “รับ” และการ “ให้”
การจัดงานประเพณี วันสาคัญของชาติ และงานวันสาคัญทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมงาน
และตระหนักถึงความสาคัญ ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

4) นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
แถลงนโยบายในการประชุ
มสภาเทศบาลต
าบล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
1. จัดให้มีบริการสาธารณสุ
ขและการรักษาพยาบาล
คร้อ
สนใจใส่ใจต่แก้
อสุขงภาพของตนเอง
ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เมื่อส่วังนเสริทีม่ กี29
2.
ฬาเพื่อสิสุงขหาคม
ภาพ จัดให้2556
มีการแข่งขันกีฬาที่ประชาชนนิยม จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย
แบบแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางระยะใกล้ และจัดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งเพิ่มเติม เพื่อบริการประชาชนอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง
3. ก่อสร้าง ดูแล สวนสาธารณะบริเวณที่ราชพัสดุ ซอยเทศบาล ๑๔ ปรับปรุงบริเวณรอบสระหนองไผ่ เพื่อให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน ออกกาลังกาย ปรับปรุงดูแลเกาะกลางถนน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
กาจัดวัชพืชตามไหล่ทาง ที่สาธารณะให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิต
และใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร และบาบัดน้าเสียแทนการใช้สารเคมี การปรับสภาพน้า
สระหนองไผ่ด้วยเครื่องกลเติมอากาศ การนาน้าเสียที่บาบัดแล้วมารดต้นไม้ที่เกาะกลางถนน
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรทาการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี

5) นโยบายด้านเศรษฐกิจ
แถลงนโยบายในการประชุม
1. าบลแก้
การจัดทาแผนพั
สภาเทศบาลต
งคร้อฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทาง
ฒนาด้านต่าง ๆ จะรับฟังความคิดเห็นประชาชน ส่วนราชการต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 29ในการพั
สิงหาคม
มาประมวลเป็นแผนพัฒนาเทศบาล
2556
2. ส่งเสริมการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น โครงการตลาดน่าซื้อ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
มีที่จาหน่ายสินค้า สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่อานวยความสะดวกให้ประชาชนมีพื้นที่
เพื่อการพาณิชย์มากขึ้น
3. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตาบลแก้งคร้อให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
การเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
4. ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนดาเนินชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเอง
ประหยัดและออม
5. พัฒนาสถานธนานุบาล(โรงรับจานา) อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นสถาบันการเงินของคนทุกสาขาอาชีพ

6) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แถลงนโยบายในการประชุมสภา
1. ดาเนินาบลแก้
การก่อสร้งาคร้
ง ปรั
เทศบาลต
อ บปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า รางระบายน้า
เกาะกลางถนน
เมื่อวันที่ 29
สิงหาคมในเขตเทศบาลต
2556 าบลแก้งคร้ออย่างต่อเนื่องจากการดาเนินการในสมัยการดารง

ตาแหน่งที่ผ่านมาให้ได้มาตรฐานใช้การได้ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
มี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้เหมาะสมกับเป็นเมืองน่าอยู่
2. ดาเนินการพัฒนาระบบจราจรให้เกิดความคล่องตัว ปลอดภัย โดยจะบารุงรักษา ติดตั้งระบบไฟสัญญาณ
จราจร เครื่องหมายจราจร การตีเส้นจราจร การสร้างวินัยการจราจร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ
และรองรับการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะในอนาคต ทาการประสานงานกับเจ้าพนักงานจราจร
ในการดาเนินการโครงการต่าง ๆ
3. ดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยจะดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ทั่วถึงใน
เขตทางสาธารณะทุกแห่ง จะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐานควบคู่กับความปลอดภัย จะดาเนินการสารวจ ศึกษา ประสานงาน
กับการประปาส่วนภูมิภาคให้ขยายเขตวางท่อประปา เพื่อให้ทุกชุมชนได้ใช้น้าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค จะดาเนินการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในด้านต่าง ๆ อย่างสูงสุด
4. พัฒนาระบบผังเมืองตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดมาตรฐาน จะดาเนินการบริหารจัดการควบคุมอาคาร
เช่น ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

