คำแถลงนโยบำย
นำยอำทิตย์ เบญจมำพร
นำยกเทศมนตรีตำบลต้ นไทร
เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลต้ นไทรทีเ่ คำรพ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลต้ นไทรผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่ ำน
ตามที่ได้มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลต้นไทร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลต้นไทร อาเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ลงวันที่ 2๐ เมษายน 2564 ประกาศให้กระผม นายอาทิตย์ เบญจมาพร เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีตาบลต้นไทร นั้น
ในการบริ หารงานเทศบาลตาบลต้นไทร ซึ่ งกระผม นายอาทิตย์ เบญจมาพร ดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี ตาบลต้น ไทร ช่ว งระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลื อกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะบริห ารงานโดยยึด
หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำ” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตาบลต้นไทร ทิศ
ทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ
ต่างๆ และผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ ภายใต้
หลักการ “ร่ วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำ” กระผมจะปรับระบบบริหารงานเทศบาลต้นไทร ไปสู่ แนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจาก
การทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมซึ่งมุ่งเน้นลงนโยบำยของ
(1) มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้
(2) มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคมใน
ลักษณะประชาสังคม และ
(4) สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบ
ของสังคม
นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลตาบลต้นไทร กระผมมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการทางานเชิง
บูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เทศบาลตาบลต้นไทรจะเป็น
แกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้างฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตาบลต้นไทร ให้
เมืองมีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ดี วิถีชีวิตดี มีความสุข ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลต้นไทรซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 5๑ และมาตร 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พุ ท ธศั ก ราช 2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 1๔
พุทธศักราช 256๒ กระผมจะบริหารงานเทศบาลตาบลต้นไทรตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับ ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลต้นไทร ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้กาหนดนโยบายในการบริหารงาน
เทศบาลตาบลต้นไทร ดังนี้

๒
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อเป็นการจัดบริการขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการขยายตัวและการเจริญเติบโต
ของเมืองและให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง มีความสะดวกปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ปรับปรุงและจัดระเบียบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง ให้เกิดความเป็นระเบียบน่าอยู่ น่าเยี่ยมเยียนมากขึ้น
2. จัดวางโครงสร้างระบบการระบายน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและระบายน้า การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงถนนทางเท้าให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และทาให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ส่งเสริมให้มีพื้นที่ทางเท้าชุมชนให้
ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย
4. สร้างและปรับปรุงถนนและผิวจราจรให้มีความสะดวกแก่การสัญจร
ด้ำนกำรศึกษำ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมโดยเทศบาลจะ
เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน เตรียมความพร้อมและระดมทรัพยากรจากเอกชน เครือข่ายครอบครัว ชุมชน
และส่วนราชการอื่นๆ
๑. ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อบรรเทาภาระ
การเลี้ยงดูของบิดามารดาให้มีเวลาในการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่
๒.ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลให้มีมาตรฐาน
๓. ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาสถาบันการสอนกีรออาตี
4. สนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
๕. จัดการเรียน การสอนพิเศษให้เด็กระดับมัธยม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการแข่งขันได้
ด้ำนสำธำรณสุข
๑. การส่งเสริมการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานและป้องกันโรคติดต่อ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล (สปสช) ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมและทั่วถึงต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลต้นไทรอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง
๓. ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม อาสาสมั ค ร (อสม) เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพ
๔. ปรับปรุงและส่งเสริมระบบการป้องกันควบคุมและขจัดโรคติดต่อร้ายแรงให้อยู่ในสถานการณ์
ที่ควบคุมได้ ด้วยการจัดการวัสดุ อุป กรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากหน่ว ยงานของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆร่ว ม
ดาเนินการ
๕. บริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการขยะตั้งแต่การจัดเก็บต้นทาง การคัดแยก การกาจัด
ขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓
ด้ำนสวัสดิกำรสังคม
๑. อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
๒. การอุดหนุนงบประมาณเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรมแก่เด็กยากจน
๓. อุดหนุนส่งเสริมกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาส
๔. อุดหนุนส่งเสริมทุนแก่เด็กกาพร้าในเขตเทศบาล
ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
๑.ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย สามารถ
ให้ข่าวสาร ความรู้ สาระแก่ประชาชนได้ ทั้งพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการในกิจกรรมสาธารณของเทศบาล เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนเป็นการ
ควบคุมอัตรากาลังและลดภาระการใช้จ่ายด้านบุคลากรเทศบาลมิให้เพิ่มสูงขึ้น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่
ตามขอบเขตอานาจที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งยังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพ ความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
๔. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและผลสาเร็จของเทศบาล
ตามกฎหมายโดยกาหนดแผนอัตรากาลังที่ชัดเจน เป็นกรอบในการดาเนินการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล โดยการเพิ่มความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและงานในหน้าที่ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ตลอดจนส่งเสริมขวัญกาลังใจในการปฏิบั ติงานของบุคลากร
เทศบาลให้มากขึ้น
๕. ปรับปรุงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล มีความรัดกุมเข้าใจได้ สามารถนามาปฏิบัติ มีทิศทาง
พัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสังคม ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ด้ำนเศรษฐกิจ
๑. บริหารจัดการตลาดสดให้มีความสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
๒. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การสร้ า งอาชี พ โดยการฝึ ก และพัฒ นาฝี มือ แรงงานเพื่ อยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนารายได้
๓. จัดหา/บริการจัดการสถานที่ในการประกอบกิจการการค้าที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมเช่น
ศูนย์สินค้า OTOP, สถานที่สาธารณะ, ตลาดสด เป็นต้น
จะเห็ น ได้ ว่ า ทุ ก นโยบายการบริ ห ารงานเทศบาลต้ น ไทร ช่ ว งระยะเวลา 4 ปี ในต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรีตาบลต้นไทรของกระผม ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่นเทศบาลต้นไทรทั้งสิ้นซึ่งกระผมมีความ
มั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากท่านประธานสภาเทศบาลตาบลต้นไทรและท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลต้น ไทร ทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้ แทนของปวงชนในเขต
เทศบาลตาบลต้นไทร ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่นและ
ประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลต้นไทร

๔
กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคาแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตาบลต้นไทร
ของกระผมในครั้งนี้ และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลตาบลต้นไทรทุกท่านที่ กรุณามอบหมายให้
ความไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลต้นไทร กระผมขอให้คามั่นสัญญาว่ากระผมจะไม่ทา
ให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสาคัญครั้งนี้ของทุกท่าน

นายอาทิตย์ เบญจมาพร
นายกเทศมนตรีตาบลต้นไทร
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

