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       นายปิลันธน์  โพธิ์ใบ 
   นายกเทศมนตรีต าบลเสาไห ้

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเสาไห้ 



ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลเสำไห้ 
 

  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเสาไห้ 
  ท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเสาไห้ 
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเสาไห้ 
 

   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเสาไห้ 
เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น ซึ่งท าให้กระผม นายปิลันธน์  โพธิ์ใบ ได้เข้ามารับต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลเสาไห้ อีกวาระหนึ่ง 

   เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเสาไห้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ความว่า “ก่อนที่
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี” ซึ่งท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเสาไห้ ได้เรียกประชุมสภาฯในวันนี้แล้ว กระผม นาย
ปิลันธน์  โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีต าบลเสาไห้ ในนามของหัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเสาไห้ ขอแถลง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลต าบลเสาไห้ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามกรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล และตามงบประมาณ
ของแต่ละปี ให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยมีแนวนโยบายการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 
 

 ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐาน และเชื่อมโยงกันเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรไปมา พร้อมปรับปรุงท่อ
และรางระบายน้ าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกสาย 

   1.2 บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และเพ่ิมเติมไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีแสงสว่างเพียงพอ  
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพ่ีน้องประชาชน 

    1.3 ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และขยายเขตให้บริการน้ าประปา
อย่างทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ 
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๒. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา  

   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ให้ได้มาตรฐาน จัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็กนักเรียน 
สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเสาไห้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้อย่างเพียงพอ 

   2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นปัจจุบัน ตามความต้องการของ
ประชาชน ได้แก่ การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมด้านสุขภาพและ
นันทนาการ โดยจัดให้มีศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
และเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์อย่างครบถ้วน 

  2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน การปูองกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  

  2.5 สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเสาไห้ ในการดูแล
ด้านสุขภาพและการอนามัยของประชาชน 

  2.6 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน  ประชาชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
พลานามัยที่ดี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ได้แก่ การจัดแข่งขันฟุตบอลเสาไห้คัพ การจัด
แข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน 
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๓. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

  3.1 สนับสนุนการปูองกันอุบัติภัยทางถนน ได้แก่ การติดตั้งวัสดุจราจรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
และความต้องการของประชาชน  

   3.2 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การฝึกอบรมปูองกันอัคคีภัยใน
ครัวเรือน การฝึกทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่และ อปพร. ตลอดจนวางระบบการปูองกันและระงับอัคคีภัย และภัย
ธรรมชาติ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

  3.3 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ โดยให้ความร่วมมือ
กับศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเสาไห้ หน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ เครือข่ายภาคประชาชนและอาสาสมัครประเภทต่างๆในพ้ืนที่ ใน
การด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

 3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วย
สื่อกระจายเสียงแบบไร้สายให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

  3.5 จัดให้มีระบบการปูองกันภัยและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด  รวมถึงการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)  
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๔. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 

   4.1 สนับสนุน รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ าปุาสัก 
ได้แก่ การก าจัดผักตบชวา การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เป็นต้น 

   4.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ได้แก่ การคัดแยกขยะ เป็นต้น 

   4.3 ให้มีการดูแล รักษาความสะอาดแนวถนนภายในเขตเทศบาลให้มีความสะอาด สวยงาม
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้เป็นที่ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจได ้

  4.4 ให้มีการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างถูกวิธี จัดการเพ่ิมรอบการจัดเก็บขยะให้
สอดคลอ้งกับปริมาณขยะในแต่ละพ้ืนที่ 

   4.5 ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาล โดยการขุดรอกระบายน้ า การท าความ
สะอาดท่อระบายน้ าเพ่ือก าจัดสิ่งปฏิกูลอุดตัน 

  4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ได้แก่ การจัดงานประเพณีสรงน้ าพระและอาบน้ าแม่นางตะเคียน การท าบุญศาล
เจ้าปูุทองค า การท าบุญวันขึ้นปีใหม่ สนับสนุนการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นต้น 

   กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะน านโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเสาไห้ครั้งนี้ 
ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและทันที และเกิดรูปธรรมมากที่สุด ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล อันมีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า  

   อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุและ
สัมฤทธิ์ผลได้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชนในชุมชน จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เสาไห้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน  กระผมจะ
มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 4 ปีข้างหน้านี้  โดยยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเปูาหมาย ตาม
กรอบอ านาจหน้าที่และบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือความเจริญของท้องถิ่นและเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวเทศบาลต าบลเสาไห้เป็นที่ตั้ง  ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลเสาไห้น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ า
สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

..ขอบคุณครับ.. 
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