ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
**************************
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1
เทศบาลตํ า บล มาตรา 50 (1) – (9) ซึ่ ง การปฏิ บัติ ง านตามอํา นาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต้ อ งเป็น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุ ขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี และให้คํ านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ทํ า งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และมาตรา 51 (1) – (9) นั้น
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงกําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง คือ
องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคม
แห่ ง การเรี ย นรู้ อนุรั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี รัก ษาสิ่ง แวดล้อม โดยผมอยากให้ทุ กกอง/ฝ่ า ย
ได้รับทราบและเข้าใจในนโยบายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติงานได้อย่างทันสมัยและ
สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่เ ปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพการณ์ อย่า งสม่ํา เสมอและต่อ เนื่อง ซึ่ง ในรั ฐ บาล
มีนโยบายมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า และได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบลเมือง
แกลง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 โดยนโยบายในการพัฒนาเมืองแกลง
6 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางกําหนดการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปในทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจ
หลัก ซึ่งนโยบาย ได้แถลงไว้ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. ก่อสร้ างปรั บปรุงระบบระบายน้ํ าให้ครอบคลุม พื้นที่ เพื่ อให้การระบายน้ํา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขัง
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-21.2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา ทําให้น้ําประปามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เพื่อใช้การอุปโภคและบริโภค และมีกําลังการผลิตอย่างพอเพียงกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งการส่ง
จ่ายน้ําประปาให้ทั่วถึง
1.3. ก่ อ สร้ า ง ขยาย ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษา โครงสร้ า งพื้ น ที่ เช่ น ถนน ทางเท้ า
สะพาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและความเจริญเติบโต ของเมือง
1.4. วางระบบผังเมือง เพื่อรองรับการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหา
การจราจรติดขัด
1.5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม มีความเป็นอัตลักษณ์
ของเมืองแกลง
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ โดยจั ด หาแหล่ ง ขาย ช่ อ งทางการจั ด
จําหน่าย เช่น การจัดโครงการถนนคนเดินตามถนนสายต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ให้กับประชาชนและชุมชน
2.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน (มัคคุเทศก์น้อย) เพื่อ
เป็นไกด์นําเที่ยวในพื้นที่เมืองแกลงหรือใกล้เคียง การใช้รถ ขสมก. ให้บริการคนในชุมชนให้มากขึ้น ทําจุด
บริการนักท่องเที่ยวเป็น City tour บริการจักรยานฟรีในเมืองเป็น Bike city เป็นต้น
2.4 บํารุง รักษา ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น และการจัด
งานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดให้มีห้องสมุดสาธารณะ / ห้องสมุดแห่ง
การเรียนรู้ Free Wifi ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะใน
ด้านต่างๆ เช่น การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เด็กระดับ
ปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง
3.3 การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบ
การจัดการศึกษาของชาติ
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นใน
อนาคต ในรูปของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การจัดให้มีลานกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา เป็นต้น
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-34. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นที่
4.2 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
4.3 จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุ จัดให้มโี รงเรียนผู้สูงอายุ
4.4 จั ด ให้ มี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาและเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สตรี เด็ ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
5. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การให้ บริ ก ารทางทัน ตกรรม การให้ บริ ก ารในช่ อ งปากโดย
การจัดตั้งคลินิกทันตกรรม เพื่อบริการประชาชน และจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์ของโรค
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
5.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ และจัดระบบการรักษา
ความสะอาดตามถนนสายต่างๆ รวมทั้งความสะอาดในแม่น้ําลําคลองด้วย
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 จัดให้มีบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) บริการด้วย
รอยยิ้ม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประชาชนมีความพึงพอใจ
6.2 ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยผ่ า น
กระบวนการเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล
รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6.5 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง

