
ค าแถลงนโยบาย 
นายสุรพร  สรณารักษ์ 

นายกเทศมนตรีต าบลป่าโมก  
........................... 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลป่าโมก ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ป่าโมก และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปุาโมก 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปุาโมกแล้ว กระผม     
นายสุรพร  สรณารักษ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบล      
ปุาโมก เลือกตั้งให้เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปุาโมก        
ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง 
  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลปุาโมก เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
13 พ.ศ.2552 บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้ งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี” วันนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลปุาโมก ได้เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลปุาโมก เพื่อให้นายเทศมนตรีเทศบาลต าบลปุาโมก ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล แล้ว 
  กระผม นายสุรพร  สรณารักษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปุาโมก        
ขอเรียนว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลต าบลปุาโมก โดยยึดหลักการตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมถึงกรอบ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ตลอดจนระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
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และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการ 
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปุาโมก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลต าบล
ปุาโมกให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่” ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ความเจริญ
ในทุกๆ ด้าน โดยจะให้ความส าคัญกับการ “พัฒนาคนเพื่อท้องถิ่น” ควบคู่กันไป 
และจะมุ่งเน้นการบริการจัดการ และการให้บริการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวข้างต้น กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลปุาโมก ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารและการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปุาโมกต่อไป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.นโยบาย... 
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1. นโยบาย : การบริหารประชาชน 
เป้าหมาย : เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประชาชน และการจัดการ
ส านักงาน โดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ มีการน าวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 ปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยที่สุด สะดวกที่สุด รวดเร็ว
ที่สุด บริการที่ดีที่สุด โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม ด้วยการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ เพื่อลดภาระในการ
ปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  1.2 พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปัญหา และที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของเทศบาล 
  1.4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และ
ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จาก
การประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง 
เป็นธรรม และรวดเร็ว 
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2. นโยบาย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมาย : เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าท่วมขัง ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีไฟฟูาแสงสว่างในชุมชนและถนนสาย
หลักให้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่โดยติดตั้งไฟฟูาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
  2.2 เร่งรัดจัดให้มีปริมาณถังขยะให้เพียงพอและทั่วถึง และให้มีการจัดเก็บ
ขยะไม่ให้ตกค้าง 
  2.3 ปรับปรุงระบบประปาให้สะอาด ปลอดภัย เปลี่ยนฝาท่อที่ช ารุด
ทั้งหมด 
  2.4 ปรับปรุงถนนที่ช ารุดในเขตเทศบาล โดยเฉพาะถนนริมเขื่อนเส้นหัว
กระบือ พร้อมลู่วิ่งบนสันเขื่อน รวมทั้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ติดตั้ง
กระจกโค้งตามทางแยกต่างๆ 
  2.5 จัดให้มีการขุดลอกคูคลอง บ ารุงรักษาทางระบายน้ า ท าความสะอาด
ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ าสูงสุด เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดปัญหาน้ าเสียในชุมชน 
และจัดให้มีระบบรวบรวมน้ าเสียไปบ าบัด โดยมีพื้นที่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ 
น้ าเสียในคลองหน้าเทศบาลต าบลปุาโมก 
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3. นโยบาย : การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัยเพื่อวางรากฐานสุขอนามัยที่
แข็งแรง ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการอื่นๆ ของรัฐ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
เป็น “ชุมชนน่าอยู่” โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและลดมลพิษด้านต่างๆ 
เช่น น้ าเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง และวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ
ทั้งที่เกิดในชุมชน และสถานประกอบการ 
  3.2 พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผนงาน
และโครงการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การเฝูาระวัง ปัญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า 
  3.3 ส่งเสริม พัฒนาความรู้  และสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุข อสม. ให้มากขึ้น 
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแผนงานด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐและภาคประชาชน จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งท าให้
ประชาชนทุกระดับชั้นเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพด้วยความเสมอภาค 
  3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุ ดูแลด้าน
สวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาลให้ต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง 
  3.6 จัดให้มีระบบการเฝูาระวังการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังยาเสพติดในชุมชน 
  3.7 รณรงค์สร้าง “ชุมชนน่าอยู่ ” โดยสร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ในระดับต่างๆ ทั้งใน ระดับครัวเรือน ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พัฒนา
ตลาดสด ถนน คลอง ให้มีความสะอาดสวยงามด้วยการก าจัดขยะ ก าจัดวัชพืช 
ตัดแต่งไม้ยืนต้นและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

/3.8 ส่งเสริม... 
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  3.8 ส่งเสริมและด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน สนับสนุนการกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย จัดให้มี
เครื่องออกก าลังกายและอุปกรณ์การออกก าลังกายตามชุมชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
  3.9 รณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้า ตรอก ซอย ตลาด
สด และสถานที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพดีเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น 
  3.10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าหรับประชาชนในท้องถิ่น ได้พักผ่อนหย่อน
ใจ ใกล้บ้าน ในรูปการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ 
  3.11 จัดให้มีการปูองกันโรคระบาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และฉีดพ่น
ยาก าจัดยุงลายทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.นโยบาย... 
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4. นโยบาย : พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม  
    การกีฬา 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ ประยุกต์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การฝึกอบรมวิชาชีพให้เหมาะสมสอดคล้อง ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  4.2 ระดมทรัพยากรในชุมชนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ความรู้ความช านาญ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
  4.3 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4.4 จัดตั้ ง  และสนับสนุนแหล่ ง เรียนรู้ ในชุมชน เช่น  กลุ่มอาชีพ 
โบราณสถาน ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชน สถานที่
ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ห้องสมุด สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ 
ฯลฯ 
  4.5 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกก าลัง
กาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 
  4.6 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
 

 
/5.นโยบาย... 
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5. นโยบาย : พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย : พัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  5.1 ส่งเสริมอาชีพพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
พร้อมทั้งพัฒนารายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุ ให้น า
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และภูมิปัญญามาเผยแพร่สืบต่อ แก่ชุมชนและ
ลูกหลาน ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาลให้ต่อเนื่อง รวดเร็วและ
ทั่วถึง 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็ก
และเยาวชน ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เข้มแข็งและมีเพิ่มมากขึ้น 
  5.4 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ        
ผู้ทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
  5.5 จัดท ามาตรการรณรงค์ปูองกัน และการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังยาเสพ
ติดในชุมชน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยการด าเนินกิจกรรมที่
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตส านึกที่ดีให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่เป็นอนาคตส าคัญของชาติอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข อย่างปลอดภัย 
 
 
 
 
 

/6.นโยบาย... 
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6. นโยบาย : การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  6.1 จัดท าโครงการเทศบาลปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุม
พื้นที่ พร้อมห้องอุปกรณ์ควบคุมและปฏิบัติการ (CCTV Security Control 
Room) 
  6.2 พัฒนาศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดให้มีการรับแจ้งเหตุ 
ทีมกู้ภัย อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน(อปพร.) ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอ สามารถระงับเหตุได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
  6.3 จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความ
มั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การ
ช่วยเหลือประชาชนในทุกกรณีฉุกเฉิน 
  6.4 พัฒนาบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้
ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 
  6.5 เร่งรัดให้มีการติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่รวม มีการ
ฝึกซ้อมการดับเพลิงแก่นักเรียน นักศึกษาและแก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
จัดระบบเวรยามในตลาดในเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.นโยบาย... 
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7. นโยบาย : สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อ  
     เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  
เป้าหมาย : เพื่อให้ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานในเขตเทศบาลต าบลปุาโมก และพื้นที่อื่นๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาโมก โดยมีแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังให้ประชาชนมีความ
เคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของ “ชุมชนน่าอยู่” อย่างยั่งยืน 
โดยจัดให้มีประชาคมให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอพร้อมทั้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และผลการ
ตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาโมก 
  7.3 สนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน 
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็น
อาสาสมัครในการบริการสาธารณะ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกลุ่มเยาวชน เป็น
ต้น 
  7.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลปุาโมกให้ประชาชน
ได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน 

/7.5 เร่งรัด... 
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  7.5 เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลปุาโมกให้มี
ความสามารถในการบริการประชาชน มีความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ใน
การบริการประชาชน มีความตระหนักในการอุทิศตนให้กับราชการและสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยจัดให้มีมาตรฐานกลางในการก ากับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดท าตัวชี้วัดการด าเนินงานของเทศบาล
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปุาโมก ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ของเทศบาล 
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8. นโยบาย : การส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกิจชุมชน   
เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
ด้วยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชนตามกลุ่มต่างๆ โดยมี
แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  8.1 ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ เดิมและกลุ่มอาชีพใหม่ 
พัฒนาสินค้าชุมชน ขยายงานขยายตลาด จัดแสดงสินค้าชุมชน จัดให้มีศูนย์รวม
จ าหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ 
เพื่อต่อยอดกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  8.2 สนับสนุนการจ้างแรงงานในพื้นที่ ส าหรับโครงการต่างๆ ของเทศบาล
และหน่วยงานอื่นที่เข้ามาด าเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจ้างแรงงาน สร้าง
รายได้แก่ประชาชน 
  8.3 จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการค้า
ขาย และการลงทุนของประชาชนมากขึ้น โดยจัดให้มีแหล่งหรือช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ถนนคนเดิน ตลาดนัด ตลาดยามเย็น เพื่อเป็นแหล่ง
รวมการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดให้มีช่องทาง
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น การจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์สินค้าทาง Social 
Media วิทยุชุมชน สื่อมวลชนต่างๆ และการจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆ เป็นต้น 
  8.4 จัดท าโครงการสร้างตลาดสดเทศบาลต าบลปุาโมก จัดระเบียบร้านค้า
ริมถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อรองรับการพัฒนา
ในอนาคต 
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9. นโยบาย : การส่งเสริมการท่องเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานและต่อยอดประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  9.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานในเขตเทศบาล โดยจัด
ระเบียบให้มีความสะอาด สวยงาม มีสาธารณูปโภคและเครื่องอ านวยความ
สะดวกเพียงพอเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 
  9.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 
  9.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เต็มที่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ท่านประธาน... 



- 14 - 

  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลปุาโมก ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
ปุาโมก และท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 
  การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าวข้างต้น จะส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบล  
ปุาโมกทุกคน และข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลปุาโมกทุกท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปุาโมกทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า จะได้รับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากทุกท่านในการที่จะพัฒนา
เทศบาลต าบลปุาโมกตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปุาโมก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และพัฒนา
เทศบาลต าบลปุาโมกให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป 


