การประชุมสภาเทศบาลตาบลป่าโมก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลป่าโมก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม นายกเทศมนตรี ขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาล
“ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม นายกเทศมนตรีตาบลป่าโมก ขอปฏิญาณว่า จะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

การประชุมสภาเทศบาลตาบลป่าโมก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2555 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลป่าโมก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาล
ตามที่เทศบาลตาบลป่าโมก ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลป่าโมก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555
และประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ให้กระผม
นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตาบลป่าโมก นั้น
กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตาบลป่าโมกต่อสภาเทศบาลตาบลป่าโมก ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ
ด้านการเรียนรู้ของประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว เป็นลาดับแรก
สร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ถึงการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามวัยและการพัฒนาการทางสมองของเด็ก พัฒนา
ศักยภาพของโรงเรี ย นในสั งกัดเทศบาลให้ เอาใจใส่ ดูแ ลเด็กอย่างใกล้ ชิด ให้ ความรู้ที่ ทั นต่อโลกโดยเชื่อ ม
เครือข่ายความรู้ของโรงเรี ยนสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าที่ดีทางวัฒนธรรมไทย
ป้องกันระมัดระวังโรงเรียนให้ปลอดและห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนให้มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพและคงคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยจัดระบบการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมถึงส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดี
ด้า นสงเคราะห์ ชุ มชน โดยจั ด สวั ส ดิ การด้ า นต่ า งๆ ให้ แก่ ชุ ม ชนโดยเฉพาะผู้ สู ง อายุ แ ละ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงในชีวิต ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งและมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี
สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชน และชุมชนถึงปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นการหยุดยั้งลดระดับการขยายตัวของยาเสพติด
นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพนี้ จะเน้นส่งเสริมบทบาทของวัด ชุมชน โรงเรียน
กลุ่มอาชีพ และครอบครัว ให้เข้ามามีส่วนร่วมระหว่างกัน และกับเทศบาลอย่างใกล้ชิด
2. นโยบายการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
โดยสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ พึ่ ง ตนเองได้ ต ามแนวปรั ช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว มุ่งสร้างความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
โดยนาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการ
สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลุ่ม อาชีพทั้งกลุ่มอาชีพเดิมและกลุ่ม อาชีพ
ใหม่ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับทรัพยากรในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์ของชุมชนอีกด้วย
3. นโยบายการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
โดยปรับปรุงและขยายเขตบริการไฟฟ้า ปรับปรุงระบบการผลิตและจ่ายน้าประปา ก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้เข้าถึงทุกพื้นที่ชุมชน สนับสนุนการจัดทาผังเมืองรวม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะมุ่งเน้นความสาคัญการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยจัดให้มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ตรอก ซอย ระบบระบายน้า และคูคลองต่างๆ โดยใน
ระยะยาวจะก่อสร้างและบูรณซ่อมแซมพนังคันป้องกันน้าท่วมในฤดูน้าหลากตลอดสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
นอกจากนี้ จะปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระเบียบการค้าขายในที่สาธารณะ จัดหาสถานที่ทิ้งและกาจัดขยะและ
สถานที่บาบัดน้าเสียจากชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เทศบาลเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัย

4. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะกับสถานการณ์และ
เป็ น ไปตามอานาจหน้ า ที่ โดยค านึ ง ถึง การสนองตอบต่อ ความต้อ งการของประชาชน ยึด ประชาชนเป็ น
เป้าหมายของการบริหารงาน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้ความสาคัญกับการให้ความรู้ และพัฒนา
บุคลากร และหน่วยงานของเทศบาลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่ง เสริมให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส มี
ระบบข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
การบริห ารบ้านเมืองที่ดีดังกล่าว จะยึดหลั ก ธรรมาภิบาลอันประกอบด้ว ย หลั กนิติธ รรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
ทั้งนี้จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารงานของกระผมตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลป่าโมกไปแล้วนั้น
กระผมจะยึดมั่นดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนเทศบาลเป็นสาคัญ โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับ
ปัญหาของชุมชน สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน โดยกระผมได้แต่งตั้ง
นายกล้าณรงค์ เชื่อบุญมี และนางสาวกนกวรรณ ชื่นนิยม เป็นรองนายกเทศมนตรี และ
นายกรรมาธิการ จิตตะมาก เป็น ที่ป รึกษาช่ว ยเหลือในการปฏิบัติห น้าที่นายกเทศมนตรีตาบลป่าโมกของ
กระผมด้วย
นอกจากนี้ กระผมมีนโยบายที่จะปรับปรุงสานักงานเทศบาลตาบลป่าโมก ซึ่งสภาพปัจจุบันมี
ความคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการอานวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ โดยกระผมจะได้จัดหาที่ดินเพื่อขยายสานักงานเทศบาลตาบลป่าโมก เพื่อรองรับต่อสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนที่เจริญขึ้น
จึงขอกราบเรียนต่อประโนสภาเทศบาลตาบลป่าโมกเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าโมก
ได้รับทราบต่อไป

