คาแถลงนโยบาย
ของ
นายจาเริญ สละชีพ
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ที่เคารพ
กระผม นายจาเริญ สละชีพ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี ให้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมน ตรีเมืองลพบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อให้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ
ซึ่งกาหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึง ขออนุญาต
ต่อ
ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งนโยบายดังกล่าว
จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี ตลอดระยะเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่บดั นี้ไป ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองลพบุรี กระผมมีความ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ปลอดภัยและทันสมัย ตามรายละเอียดเอกสารนโยบายที่กระผมได้จัดทาและส่ง
มอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีทุกท่าน ณ ที่นี้แล้ว
ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดของพี่
น้องประชาชนและเทศบาลเมืองลพบุรี กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กาหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี ภายใต้กรอบแนวคิดและมุมมอง ครอบคลุมใน ๓ มิติ คือ การศึกษา
สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนามากาหนดเป็น๕ นโยบายหลัก เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
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ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒

นโยบายที่ ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีการดาเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาล เมืองลพบุรี ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เส ริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอ ย่างดี ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขต่อการเรียนรู้ และเป็นคนดีของสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การจัดบริการรถบัสรับ- ส่ง
นักเรียน เป็นต้น
๑ . ๑ . ๒ ดาเนินการพัฒนาต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานสากล ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๓ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ เพื่อพัฒนา
กีฬาของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน รวมทั้งกิจกรรม
ของเด็กและ
เยาวชน
๑.๑.๔ สนับสนุนให้เมืองลพบุรี เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในจุดต่าง ๆ ของเมือง ตามความเหมาะสม
๑.๑.๕ ดาเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลเมืองลพบุรี ไว้ใน
รูปแบบต่างๆ ดังเช่น งานประเพณีทาบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณี ลอยกระทง
และงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๑.๑.๖ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวเมืองลพบุรีให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับทุกองค์กรทุกศาสนาในการจั ดกิจกรรมทางศาสนา
โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนให้
เป็นคนดีของสังคม โดยการนาหลักการทางศาสนามาใช้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ดังเช่น การเรียนการสอน
พุทธศาสนาในชั้นเรียน การจัดพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ เป็นต้น
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๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข จะดาเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิง
รุก คือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมือง เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค โดย
มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ เสริมสร้างสุขภาพของประ ชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้มี การออก
กาลังกาย การจัดให้มีศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชนทั้ง ๓ เขต จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา ปรับปรุง
สนามออกกาลังกาย ปรับปรุงสระว่ายน้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การให้การสงเคราะห์มารดาและบุตร
เป็นต้น
๑.๒.๒ ดาเนินการเร่งรัดป รับปรุงการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
จัดระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
เป็น
สถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พัฒนาบริการศูนย์สาธารณสุข
๑.๒.๓ เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน ลงสู่ปร ะชาชนอย่างทั่วถึง
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสตรีอาสาสมั คร การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และการฝึกอบรมทบทวน การเพิ่มพูนความรู้โดยการทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากร
ที่ทาหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้านสาธา รณสุขมูลฐานในชุมชน โดยมี ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจาชุมชน (ศสมช.) เป็นศูนย์กลาง
๑.๒.๔ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การกาจัดขยะมูล
ฝอย ให้ทั่วถึง และเร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะและ
กาจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ การแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลก
ร้อน
๑.๒.๕ ดาเนินการเร่งรัดพัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ
ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้อุปโภคบริโภคได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและ
ปลอดภัยจากสารพิษ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงตลาดโต้รุ่งริมทางรถไฟ และตลาดโต้รุ่งสระแก้ว
๑.๓ การพัฒนาชุมชน เนื่องจากภายในเขตเทศบาลมีชุมชนอยู่หลายชุมชน มีสภาพ
ความเป็นอยู่อย่างแออัด จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแว ดล้อมของชุมชน โดยดาเนินการ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง อาศัยอยู่ในที่ดินโดย
ชอบด้วยกฎหมายและมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน จัดสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ทั่วถึง และโครงการเทศบาลพบประชาชน
๑.๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ใน
กระบวนการ พัฒนาตนเอง ตามโครงการต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดขึ้น
๑.๓.๓ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน ให้เป็น
องค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง และทาหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ใน
การนาปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุน
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ช่วยเหลือ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบริการ ของเทศบาลไป สู่
ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
๑.๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนมีความรักสามัคคีและมี
ปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและร่วมมือกันพัฒนาเมืองลพบุรีให้เจริญ โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน การจัด
กิจกรรมนันทนาการ การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
๑.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จะดาเนินการตามโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้
๑.๔.๑ การดาเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ทา
ให้ครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้การดาเนินงานท างด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชน และป้องกันไม่ให้คนใน
ชุมชนกลับไปเสพย์ยาเสพติดได้อีก
๑.๔.๒ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จะดาเนินการจัด
ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยอย่างทั่ว ถึง การกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้เป็นกาลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม และ
เตือนสาธารณภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ
๑.๔.๓ จัดให้มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไป
นโยบายที่ ๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองลพบุรี จะดาเนินการรณรงค์และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง
๒.๑ การดาเนินการโครงการต้นไม้และสวน เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้
ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโอกาสและวาระสาคัญ
พร้อมทั้ง
ดาเนินการดูแล ปรับปรุงสวนสาธารณะและตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาล
๒.๒ เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ
เพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของเมืองลพบุรี
๒.๓ จัดให้มีระบบบาบัดนาเสีย เพื่อให้สามารถรองรับน้าเสียของเมืองได้ อย่าง
ครอบคลุมทั่วถึงให้น้าเสียของเมืองได้ผ่านกระบวนการบาบัดจนได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
๒.๔ ดาเนินการปรับปรุงระบบกาจัดขยะให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
๒.๕ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การบารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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นโยบายที่ ๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
หัวใจหลักของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ คือ การจัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนาไปใช้
จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจดังนี้
๓.๑ การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ตามนโยบายที่วางไว้ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม เพื่อมิให้ประชาชนเดือดร้อนในสภาวะเศรษฐกิจตกต่า โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดระบบอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชาระภา ษี โดยการลด
ขั้นตอนการรับชาระภาษีให้น้อยลง ในขณะเดียวกันก็จาเป็นต้องจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามา
สนับสนุนการดาเนินงาน โดยการจัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่าง
ๆ เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ การพัฒนาในส่วนรายได้ ของประชาชน เนื่องจากในเขตเทศบาล เมืองลพบุรี
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คมนาคม ศูนย์กลางราชการ และศูนย์กลางการศึกษา ปัจจุบันเมืองลพบุรี มีผู้คน
และนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกมากมาย ด้วยศักยภาพของเมืองลพบุรี สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เดินทางเข้ามาและใช้เวลาในการพักอาศัยอยู่ในเมืองลพบุรี
เป็นเวลานานยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เดินทาง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดแสงสีประดับเมือง โครงการเดิน
สายไฟฟ้าลงดิน ระยะที่ ๑ บริเวณถนน วิชาเยนทร์ สายไฟฟ้าลงดินระยะที่ ๒ ถนนหน้าพระกาฬ และการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่ง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจการลงทุนสู่พื้นที่เมืองลพบุรี นอกจากนี้จะดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้เป็นที่ดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยว อาทิเช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลมหาสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพิ่มรายได้
ให้กับผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย
ร้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากใน
สภาวะปัจจุบันสินค้าและค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่คงที่ ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีค วามเป็นอยู่ที่ยากลาบากขึ้น จาเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนาแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีพปัจจุบัน และให้การช่วยเหลือ ชุมชน ประชาชนในการจัดสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีพในราคาถูก เช่นข้าวสารราคาถูก กองทุนอาชีพในชุมชน
นโยบายที่ ๔. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
การดาเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง และการจัดการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการ
สาคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสาเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก และ เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินการไว้ ดังนี้
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๔.๑ การดาเนินการทางการเมือง จะใช้แนวทางในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้ปร ะชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
การทางานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา
๔.๒ ดาเนินการบริหารงานเทศบาล เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการทางาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสนับสนุนการ เมืองภาคพลเมืองและสภ า
ประชาชน ตามที่กฎหมายกาหนด
๔.๓ จะเร่งรัดพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จัดให้มี
การฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ขีดความรู้
ความสามารถและพัฒนาให้เกิดจิตสานึกในการให้บริการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประชาชนพึงพอใจ
นโยบายที่ ๕. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
จะให้ความสา คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวก สบาย โดยมีเป้าหมายหลัก “น้าไหล ไฟสว่าง
ทางสะดวก พร้อมลอกท่อระบายน้า ลาคลองและคูระบายน้าทั่วเขตเทศบาลเมืองลพบุรี”
๕.๑ จะดาเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ที่จาเป็น อาทิ เช่น ถนน
ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า ลาคลองและคูระบายน้า ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน เต็มพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
และสร้างความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน
๕.๒ จะดาเนินการปรับปรุงซ่อม แซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่
สมบูรณ์ใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
๕.๓ จะดาเนินการเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ทั่วถึง เพียงพอกับ
ความต้องการของชุมชน
๕.๔ จะดาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร
ให้เป็นระบบมีความทันสมัย เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้าง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕.๕ จะดาเนินการปรับปรุงและขยายเขตการประปาเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอทั่วถึง และพึงพอใจในการบริการของเทศบาล
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีที่เคารพ ทั้งหมด ที่
กระผมนาเสนอมานี้ คือนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองลพบุรี ที่กระผมจะต้องนานโยบายดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริ ง โดยการจัดทาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

๗

พร้อมทั้งทาการจัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อความสาเร็จในการพัฒนาเมืองลพบุรี และจะรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้สภาเทศบาลเมืองลพบุรีทราบทุกปี และในโอกาสนี้ ต้องขอบพระคุณ
ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่
เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ กระผมถือโอกาสนี้แจ้งไปยังสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่าน หากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้กระผมได้ดาเนิน การในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
ต้องการนาเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ขอได้กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา หรือเลขานุการของกระผมได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
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