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เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสูง และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสูงที่เคารพรักทุกท่าน 

กระผม นายอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์  นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลโนนสูง ที่เคารพรักทุกท่านเพ่ือจะได้เป็นที่
รับทราบโดยทั่วกัน 

ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลโนนสูงที่เคารพทุกท่าน 
ที่ได้ให้การสนับสนุน ได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับกระผมและเพ่ือน ๆ ร่วมทีม “กลุ่มพลังคน   
โนนสูง” ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะท าหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพ่ือ
รับใช้พ่ีน้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง ที่จะมาช่วยกันพัฒนาต าบลโนนสูงของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยความพร้อมที่จะขอท าหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และเที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการท างานที่ เน้นประชาชน “คน” โนนสูงเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวนโยบายของกลุ่มที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมท า น าโนนสูงเจริญ” จะอุทิศเวลาพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวโนนสูง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครราชสีมา (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ  ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง  แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลโนนสูงก่อนเข้ารับหน้าที่  กระผมจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาล
ต าบลโนนสูง  แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลโนนสูง  ซึ่งนโยบายดังกล่าว  จะใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงตลอดระยะเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
(วันที่ 7 มิถุนายน 2564) ตามรายละเอียดเอกสารนโยบายที่กระผมได้จัดท าและส่งมอบให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสูงทุกท่าน ณ ที่นี้แล้ว  

ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสูง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสูง  ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน  เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลต าบลโนนสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กระผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูง  ขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงต่อสภาเทศบาลต าบล    
โนนสูงแห่งนี้  โดยผ่านทางประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลและพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน
จะได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลโนนสูงในโอกาส
ต่อไป  ตามล าดับดังนี้ 
1.  นโยบำยกำรพัฒนำสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

 จะด าเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก คือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน  
เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 



 1.1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้รักการออกก าลังกาย  การจัดให้มี
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาทุกประเภทพร้อมปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐานพร้อมไฟส่องสว่ างที่
เพียงพอ 

 1.2 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ผู้ประกอบการร้านค้า  
ร้านอาหาร  หาบเร่แผงลอย  ให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาลอาหาร 

2. นโยบำยกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชำชน 

 จะด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ดังนี้  
 2.1  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในชุมชน 
 

3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 เทศต าบลโนนสูง  จะด าเนินการณรงค์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน  ดังนี้ 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง 

 3.2 ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในชุมชน  ให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและประชาชนทั่วไป 

 3.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์ บ ารุงรักษา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำชุมชน 

 จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ 

 4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการ  
ต่าง ๆ ที่เทศบาลได้จัดข้ึน 

 4.2 สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน  ให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้  แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการน าปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมและจัดท า
แผนแม่บทชุมชนและกิจกรรมการมีส่วนร่วม  หรือประชาคมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนและชุมชน 

 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ าเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเชื่อมโยงการท างานด้านสวัสดิการสังคม
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน  ประชาชนมีความรักสามัคคี และมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงให้เจริญ  โดยการจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาร่วมกัน  การจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาของชุมชน  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และอ่ืน ๆ  
5. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดให้มีการด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



 5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสูงให้
ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ดี  มีคุณภาพที่ทันสมัย  เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนและส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีทุก ๆ ด้าน  ให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานการศึกษา เพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี  เรียนดีอย่างมีคุณภาพ 

 5.2 ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลต าบลโนนสูง ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งาน
ประเพณีวันสงกรานต์  งานประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  งานประเพณีวันลอยกระทง  งานประเพณี
ส าคัญทางศาสนา  รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญของทางราชการ  งานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่น 

6. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เพ่ือให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโนนสูงได้รับความสะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 6.1 จะด าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ ที่จ าเป็น  อาทิ ถนน  
ทางเดินเท้า  ท่อระบายน้ า  คูคลองระบายน้ า  ไฟฟ้าและน้ าประปา  ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนอย่าง
เพียงพอ และเต็มพ้ืนที่ 
 6.2 จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีและ
มีประสิทธิภาพ 
7. นโยบำยกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 

 หลักส าคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ คือ การจัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพ่ือน าไปใช้จ่ายใน
โครงการต่าง ๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  พร้อมน้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 7.1 การพัฒนารายได้ของเทศบาลเพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตาม
นโยบายที่วางไว้  ในการจัดเก็บรายได้นั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม  เพ่ือมิให้
ประชาชนเดือดร้อน  พร้อมทั้งจัดระบบอ านวยความสะดวกบริการให้กับประชาชนในการช าระภาษีต่าง ๆ 
ทีส่ะดวกรวดเร็ว 

 7.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะและ
บริบทของท้องถิ่น 

 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการด ารงชีพ
ปัจจุบันและให้การช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการตามศักยภาพ 

8. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร 

 การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง  การจัดการบริหาร  นับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลประสบผลส าเร็จ  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก  จึงก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการไว้ดังนี้ 
 8.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนรวมทางการบริหารและการเมือง  ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยพัฒนากลไกลการท างานในรูปแบบสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 



 8.2 ด าเนินการบริหารงานเทศบาลเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี  โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลทุกขั้นตอน  การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้  จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการท างาน  ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการและพนักงาน  ลูกจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของเทศบาลต าบลโนนสูง  เพื่อรองรับการ
บริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 8.3 จะเร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
เพ่ือให้สามารถให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดให้การ
ฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
พัฒนาการบริการ  ให้สามารถบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ 

 8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคม  ได้เข้าถึงการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลโนนสูงได้ทุกระดับ 
 

เรียน ท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสูง ที่เคำรพ 

 ทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาแล้วนั้น เป็นนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลโนนสูง ที่กระผม
จะต้องน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  ซึ่งล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนใน
ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะต้องเข้ามาช่วยกัน  เป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  การแก้ไข
ปัญหาของบ้านเมือง และการด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้ น  จะบังเกิด
ผลได้ในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ล าบากนัก  ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความเข้าใจในภารกิจ  ทิศทาง
และเป้าหมายขององค์กร  ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับภายในองค์กร
เทศบาลด้วยกัน  ได้แก่  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง และการสนับสนุน
ส่งเสริมจากภายนอก และท่ีส าคัญ คือ “การมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน”  
 กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุก ๆ ภาคส่วน  ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง “เพ่ือมุ่งพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงให้เป็นเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา  
วัฒนธรรมประเพณี  ส่งเสริมการกีฬา  หล่อหลอมคุณภาพชีวิต  ใกล้ชิดชุมชน  ทุกความคิดของชาวโนนสูง 
คือทิศทางการพัฒนา” 

 และในโอกาสนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้กรุณา
ให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ และกระผมขอถือโอกาสนี้  
แจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นประการใด     
หรือต้องการให้กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน  ขอได้โปรดอย่าเกรงใจกรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา และเลขานุการ  ซึ่งกระผมจะขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระนี้  เพ่ือขอ
น าเรียนถึงการจัดโครงสร้างการบริหารงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล   
โนนสูง  ดังนั้น กระผมจึงได้เสนอแต่งตั้งให้  นายธันพัฒน์  วัชรินทร์รัตน์  เป็นรองนายกเทศมนตรี  นางสาว
ชัชฎา  เต็มปิติกุล  เป็นรองนายกเทศมนตรี  นางปราณี  วัชระสุขโพธิ์  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และ
นายไพโรจน์  สวามีชัย  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี  เทศบาลต าบลโนนสูง ตามล าดับ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  “ขอขอบคุณครับ” 


