
 

ค ำแถลงนโยบำย 
ของ 

นำยกเทศมนตรีต ำบลศรสีงครำม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
 และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล              
ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยรับรองให้กระผม           
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ เป็นนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม  นับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือวันที่ 28 มีนาคม 
2564 นั้น และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ 
บัญญัติว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

  บัดนี้ กระผมนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม ได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 ยุทธศาสตร์
จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2561-2564 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลศรีสงคราม พุทธศักราช 2561-
2565 กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการ  
เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข ความสามัคคี มีจิตใจที่เอ้ืออาทร 
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตามหลักคิด “สานงานต่อ ก่องานใหม่ และบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของพ่ีน้องประชาชน” โดยมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

 



นโยบำย นำยยุทธนำ  เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

วันที่ 5 พฤษภำคม 2564 

 1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น เช่น ประสานขอ
อนุญาตก่อสร้างถนนในเขต ส.ป.ก. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ยกระดับถนนสายที่เชื่อมกับถนน
ทางหลวง เพ่ือให้สามารถสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย ก่อสร้างก าแพงกันดินตามจุดเสี่ยงต่อดินสไลด์ ก่อสร้าง
และบ ารุงรักษาราง/ท่อระบายน้ าทั่วเขตเทศบาล จัดให้มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ทั่วถึง  จัดให้มีจุดรับน้ าในการดับเพลิงเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน จัดหาแสงสว่างตามแนวถนนสาธารณะและแนวคันป้องกันน้ าท่วมริมแม่น้ าสงคราม ล าน้ าอูน                 
เพ่ิมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 2. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แหล่งน้ า แหล่งก าเนิด
มลพิษ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์โดยการสร้างสวนสาธารณะ
มาตรฐาน สวนป่าชุมชนหรือสวนสุขภาพในชุมชน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในที่สาธารณะทั่วเขตเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงพระสงฆ์ สามเณร มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ตาม
ค ากล่าวที่ว่า จิตใจที่ดี ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง  

 3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโดยน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาเป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง เป็นธรรม และยกระดับให้เป็นศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ท างานมากขึ้น ส่งเสริมการมีงานท าอย่างทั่วถึง สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ผลักดันให้มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพรวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การค้าการลงทุนของประชาชนมากขึ้น พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้เพียงพอในการท าการเกษตร
และจัดหาระบบการส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 4. นโยบำยด้ำนสังคม 
  จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงวัยและดูแลคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการท างาน ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี เยาวชน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
สร้างครอบครัวอบอุ่นหรือจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน หนุนเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งสร้าง
ผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่
ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง    
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 5. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้าง
โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรมน าไปสู่การพัฒนาเด็กอย่าง
เต็มศักยภาพ รับแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเรียนการเล่นอย่างสมดุล ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

 6. นโยบำยด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย
และมาตรการร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นให้พร้อมในการบริการ
สาธารณะ และการให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ราชการและประชาชน 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลต าบลศรีสงคราม) โดยมี
ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 
 นโยบายทั้ง 6 ด้านที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้น จะเป็นทิศทางการบริการราชการในช่วง 4 ปีข้างหน้า 
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์และปัญหาที่ทั่วโลก ประเทศไทยและพ้ืนที่ของเราก าลังเผชิญอยู่ขณะนี้คือโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวโน้มของจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องก าหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

นโยบำยเร่งด่วน 
 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์หรืออ่ืนๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาด

ได้ทันท่วงท ี
 2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ละเอียด เข้าใจง่ายในเรื่องการป้องกันตนเองจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้เกิดความรอบรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

 3. ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ตามแนวทางของรัฐ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะการคลังของท้องถิ่น 
 นโยบายที่กระผมแถลงมาท้ังหมดนี้ จะเป็นกรอบในการบริหารเทศบาลต าบลศรีสงครามให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งกระผมจะด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความ
เหมาะสมและทรัพยากรที่มีอยู่ ขอให้สภาเทศบาลต าบลศรีสงครามและประชาชนได้เชื่อมั่นว่า กระผมจะ
บริหารงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข   
 ขอบคุณครับ 


