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เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ตามที่เทศบาลตำบลดงเจน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตำบลดงเจนครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 ก่ อ นนายกเทศมนตรี เข้ า รั บ หน้ า ที่ ให้ ป ระธานสภาเทศบาลเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ ให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่ อสภาเทศบาล โดยไม่ มีการลงมติ ทั้ งนี้ ภายในสามสิบวันนั บ แต่วัน ที่
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน ได้เรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น
กระผม นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ขอแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลตำบลดงเจน ให้ ทราบว่า กระผมจะบริห ารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ ที่ กฎหมายและตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาล ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบั ญ ญั ติข้อมู ลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่ กระทรวงมหาดไทยได้
กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลดงเจน มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลดงเจน สรุปได้ 8 ด้าน
ดังนี้
1. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
1.1 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
1.2 สนับสนุนกลุ่มจักรสานผู้สูงอายุ

1.3 ส่งเสริมสร้างอาชีพ บันฑิตคืนถิ่น
1.4 บูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลและเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนถนนคนเดิน
2. นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
2.1 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข (รถรับส่งผู้ป่วยไปตามนัด ร.พ.พะเยาและ ร.พ.ภูกามยาว)
2.2 ติดตั้ง WIFI เขตเทศบาลตำบลดงเจน
2.3 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
2.4 รณรงค์ให้มีการจัดการขยะ โดยการคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี และส่งเสริมให้มี
โรงงานคัดแยกขยะที่สามารถนำมาทำปุ๋ย เพื่อกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างสรรค์และเพิ่ม
คุณค่าโดยการรีไซเคิลขยะ เป็นการเพิ่มมูลค่า และอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
2.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่เล่นกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนมีการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม
2.7 ส่งเสริมให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาล
3. นโยบายด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา
3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป
4. นโยบายด้านการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการศึกษา จัดรถรับส่งนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลดงเจน
4.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
4.3 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
4.4 สนับสนุนงบประมาณทุนการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
4.5 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน
5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตชุมชน
5.1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
5.2 ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน เด็ ก สตรี ผู้ ย ากไร้ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

5.3 สนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง
5.4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 ทำความสะอาดรางระบายน้ำของหมู่บ้านไม่มีมีกลิ่นเน่าเสีย
6. นโยบายด้านการเกษตร
6.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกพื้นที่และยั่งยืน
6.2 จัดระบบผันน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
6.3 สนับสนุนรถไถอัดฟาง “1 ไร่ ไม่จน”
6.4 ส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อลดการเผา
6.5 ส่งเสริมการทำเกษตรครัวเรือน การเกษตรแบบผสมผสาน
6.6 ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล ปลูกพืชผักเพื่อเป็นถนนกินได้
6.7 ส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่พื้นเมือง
6.8 ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี
7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 สร้างถนนลงสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง
7.2 ปรับปรุง ถนน น้ำ ไฟฟ้าให้ทั่วถึงในเขตเทศบาล
7.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
7.4 ซ่อมแซม ปรับปรุงหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลดงเจนให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
โดยทั่วถึง
7.5 ซ่อมแซมบำรุงระบบประปาในหมู่บ้านในเขตเทศบาล
8. นโยบายด้านความมั่นคงและปลอดภัย
8.1 ส่งเสริมบทบาทและเพิ่มศักยภาพ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่
8.2 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของ อสม.ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ
8.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน
8.4 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่กล่าวมาคือโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขอความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนทุกท่าน โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของ
กระผม ในระยะเวลา 4 ปี นับจากนี้ด้วย และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ คำเสนอแนะ จากท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตำบลดงเจนของพวกเราทุกคน เจริญ ก้าวหน้า
ต่อไปอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านครับ
****************************************

