คำแถลงนโยบำย
นำยอิฏฐำทรัพย์ อำยุเจริญ
นำยกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ
แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลตำบลคลองตำหรุ
ในวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔
เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลคลองตาหรุ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยประกาศผล
การเลือกตั้งให้กระผม นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ เป็นนายกเทศมนตรีตาบลคลองตาหรุ และ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลคลองตาหรุ นั้น กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี
ตาบลคลองตาหรุ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับ
ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ด้วยครับ กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ทีไ่ ด้ร่วมงานกับสมาชิกสภาทุกท่านครับ
กระผมขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ ได้มอบความไว้วางใจ
กระผมได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนให้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลคลองตาหรุ และมอบ
ความไว้วางใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลคลองตาหรุ
และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
ด้ ว ยปณิธ านอั น มุ่ ง มั่ น และทุ่ ม เทของกระผม โดยยึ ด มั่ น ในการบริ ห ารราชการ
เทศบาลตาบลคลองตาหรุ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในแบบแผนตามครรลองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานและ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาตาบลคลองตาหรุ ให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง ตลอดจน
จัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีอยู่ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายที่กระผม
ได้ แ ถลงต่ อ สภาเทศบาลต าบลคลองต าหรุ ใ นวั น นี้ เป็ น ภารกิ จ ที่ ก ระผมมี ค วามมุ่ ง หมาย
จะดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จ และเป็นเจตนารมณ์ของกระผมที่จะให้นโยบายในทุกๆด้าน
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นผลสาเร็จ
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ในการประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
โดยไม่ มี ก ารลงมติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ นั้น กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี ต าบลคลองต าหรุ ขอแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลคลองตาหรุ ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ “พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต
เท่ำเทีย มสิทธิเข้ ำถึง กำรรักษำ พัฒนำอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อ ม ยึดมั่น หลักธรรมำภิบำล” โดยมี
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้
๑.นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
การให้ความสาคัญการเข้าถึงสิทธิ ความเท่าเทียม เสมอภาค และครอบคลุม
ทั้งในด้านสิทธิพื้นฐาน การบริการ การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนในตาบลคลองตาหรุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม มีความเป็นอยู่ดีกินดี ได้รับการบริการ
และการดูแลจากเทศบาลตาบลคลองตาหรุอย่างเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม มีความสุขในการ
อยู่ร่วมกัน โดยมีกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก สตรี คนชรา ผู้ พิ ก ารและ
ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนชาวคลองตาหรุให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
๑.๒ เสริมสร้างและส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
๑.๓ พัฒนาปรับ ปรุงและเพิ่ มประสิทธิ ภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิ ต
ทรัพย์สิน โดยติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง
๑.๔ ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยการสนับสนุนให้มีการสอน
ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย รวมถึง
การส่งเสริมทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา
๑.๕ เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของไทย โดยใช้ กิ จ กรรมที่
หลากหลาย เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้มีความเลื่อมใส
ศรั ทธา ทานุ บ ารุง ศาสนา ร่ว มอนุรัก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารีต ประเพณี ห่ า งไกลจากยาเสพติ ด
เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ และเพิ่ ม พู น
ความสัมพันธ์กับชุมชน
๑.๖ ส่ง เสริม และสนั บสนุน การให้ บริ การสาธารณสุข ขั้น พื้น ฐานอย่ างรวดเร็ว
ทั่วถึง เท่าเทียม และจัดให้มีและบารุงสถานที่พิทักษ์รักษาคนเจ็บแก่ประชาชน

3

๑.๗ วางมาตรการควบคุ มและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
โดยใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
๑.๘ พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาดของถนน
ทางเท้า พื้นที่สาธารณะต่างๆของเทศบาล โดยสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
๑.๙ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน การสร้างลานกีฬาให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง พัฒนาความสามารถด้านกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีของคนในตาบล
๑.๑๐ ให้มีและบารุงสถานที่ส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร ส่งเสริมการฝึก
อาชีพและการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
( Market demand ) และศักยภาพของประชาขนในชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและต่อยอด
การรวมกลุม่ อาชีพให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากเติบโต
๑.๑๒ ส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP ท้องถิ่น สู่สากล ใช้นวัตกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางขายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์
๑.๑๓ ส่ ง เสริม ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความรู้ แ ละข่ า วสารอย่ า งทั่ ว ถึ ง และทั น ต่ อ
เหตุการณ์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทางานของเทศบาล
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และคาร้องต่างๆของประชาชน
๒.นโนบำยกำรพัฒนำเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำน
มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลคลองตาหรุอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน รางระบายน้า ท่อระบายน้า
ให้ มีม าตรฐานและมี ความสะดวกปลอดภั ยในการเดิ นทาง พั ฒนาระบบสาธารณูป โภค ไฟฟ้ า
ประปา ให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและกล้องวงจรปิดตามแนวถนนทุกสาย ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ และการขยายเขตประปาให้มีน้าสะอาดให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
๒.๒ ปรับ ปรุงและตกแต่ง ภู มิทัศน์ เพื่ อให้เกิ ดความสวยงามและเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ราชการ หน่วยงาน
เอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง
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๒.๓ ส่ งเสริม การเข้ า ถึง อิ น เตอร์ เน็ ต ผลั ก ดั นการเข้า ถึ ง สั ญ ญาณอิ น เตอร์เน็ ต
เครือข่าย WI-FI สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุ นการรักษาความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนและทรัพย์สินของราชการ
๓.นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องด้วย
พื้นที่ตั้งในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจให้มีการเติบโต แต่เพื่อมิให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกาหนดให้มีการส่งเสริม
และพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล สอดคล้ อ งกั บ ระบบนิ เ วศวิ ท ยา โดยมี ก รอบ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการพัฒนาฟื้นฟู บารุงรักษา สภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ การสร้างจิตสานึก
และการมีส่วนร่วม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบารุงรักษาแม่น้าลาคลอง และดูแลรักษาที่สาธารณะ
และสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
๓.๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน รณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตสานึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพื้นที่
ว่างหรือพื้นที่สาธารณะ
๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างองค์ความรู้แบบ ๓R แนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการใช้น้อย ใช้ซ้า และนา
กลับมาใช้ใหม่ สร้างมูลค่า ในการนาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนัก
ในหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน
๔.นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
ตรวจสอบได้ มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก บูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และ
ภาคภูมิใจกับผลสัมฤทธิ์จากผลการพัฒนาที่ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
โดยมีกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ ภายใต้กฎหมาย ยึดถือ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเสียสละ มีระเบียบวินัย โปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ
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๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและพัฒนา การรับฟัง
การแสดงความคิ ดเห็น การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งาน และการป้อ งกันการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ
๔.๓ ประสานความร่วมมือกับประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๔.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความ
เสียสละ จิตอาสา เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ส่งเสริมให้มีสถานที่สาหรับประชุม อบรม
และกิจกรรมชุมชน
๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๔.๖ เสริม สร้างการให้ค วามรู้เกี่ ยวกั บประชาธิ ป ไตย สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่พ ลเมื อ ง
การเลือกตั้ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
๔.๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อยุคสมัย มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีกับประชาชน และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที
๔.๘ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล
ตาบลคลองตาหรุ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดี
๔.๙ พั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี นวั ต กรรม
แพลตฟอร์ม ในการดาเนินงาน พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเข้าถึง
ได้ง่าย
นโยบายการพัฒ นาทั้ ง ๔ ด้า น ตามที่ ก ระผมได้ แถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม สภาแห่ ง นี้
กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
บริหารราชการ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมกันพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ พี่ น้ อ งชาวต าบลคลองต าหรุ ข องเราอย่ า งสุ ด ก าลั ง
ความสามารถ ด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จและภาคภูมิใจร่วมกันสืบต่อไป อย่างไรก็ ดี นโยบายที่กระผม
แถลงต่อสภาแห่งนี้จะประสบความสาเร็จ เกิดผลในทางปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามแนวนโยบาย
จาเป็ น ต้อ งได้ รับความร่วมมื อ ร่วมแรง ร่ว มใจ จากท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ภาคประชาชน
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ภาคประชาสังคม ผู้นาชุมชน องค์กรต่างๆ ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบล
คลองตาหรุ ในการสนับ สนุน นานโยบายไปสู่การปฏิบั ติ และร่ว มกัน ขับเคลื่อนผลัก ดันองค์ก ร
ให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

ขอขอบพระคุณ
อิฏฐำทรัพย์ อำยุเจริญ
นำยกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ

