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ค าแถลงนโยบาย 

ของ 
นางปาลิดา ค าพิบูลย์ 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสูงเปลือย 
แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 

วันอังคารที่ 11 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 
       ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๔ รวมท้ังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ           
ผลการเลือกตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ซึ่งดิฉัน นางปาลิดา        
ค าพิบูลย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน         
ในเขตเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย เลือกให้มาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสูงเปลือย นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 วรรคแรก ก าหนดให้นายกเทศมาตรีก่อนจะเข้ารับหน้าท่ี             
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ            
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดิฉันจะแถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาดังต่อไปนี้  

  ดิฉัน จะท าหน้าท่ีบริหารงานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และภายใต้
กฎหมายรวมท้ังท้ังระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ด้วยสโลแกน “ จริงจัง จริงใจ ใกล้ชิดชุมชน”      
และ วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือเจ้าของเทศบาล บริการคืองานของเรา บริหารงานด้วยหลัก            
ธรรมาภิบาล” 

ในการ/..... 



-2- 

 ในการนี้ ดิฉัน จะได้แนะน าทีมงานผู้บริหาร ท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนางานร่วมกับดิฉัน 
ดังต่อไปนี้   
 1 นายจูมพจน์ จันทรเสนา ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 1 
 2 นายมนัส โมด า  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 2 
 3 นายบรรจบ บุญเสริม ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายเทศมนตรี 
 4 ดร.วงเดือน คลื่นแก้ว ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เบื้องต้น ดิฉัน และคณะผู้บริหาร ได้เสนอนโยบายต่อประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ
ท่ัวไปและครอบคลุมท้ัง 7 ชุมชน มาบ้างแล้ว และชื่อมั่นว่าจะสามารถด าเนินการตามนโยบายให้
ส าเร็จได้ภายใน 4 ปี คือเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบวาระ  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ    
เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามภารกิจ                     
จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ท้ัง 6 ด้าน สู่การพัฒนาต่อ   
เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยท่ียั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (นโยบายการบริหาร) 
 1.1 พัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ให้เป็นหน่วยงานท่ียึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีหรือบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ตามตัวบทกฎหมายและระเบียบข้อก าหนดของทางราชการ 
โดยเคร่งครัด ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหาร 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีผลิตภัณฑ์จ าหน่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนครอบ

วงจร 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนตลาดพืชผักปลอดสารพิษ มีการตรวจสารพิษปนเปื้อนอย่างสม่ าเสมอ 
2.3 ปรับปรุงตลาดโต้รุ่ง ตลาดสดเทศบาล และตลาดนัฐพงษ์ ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายอาหาร   

ท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย ห่างไกลโควิด-19 และล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ า  
2.4 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนปลูกผัก เพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน 
2.5 จัดให้มีตลาดถนนคนเดินหน้าโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ไปถึงข้างโรงพยาบาล        

ศรีบุญเรือง 
2.6 ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ จุดเด่น ของอ าเภอศรีบุญเรืองให้ประจักษ์แก่คนท่ัวไป 
 
 

3.ยุทธศาสตร์/...... 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชน ประชาชนให้มีการแข่งขัน ฟุตบอล/ฟุตซอล/
ตะกร้อ/ลอดห่วง/เซปัคตะกร้อ/E-sport/บาสเกตบอล/วอลเลย์บอล/การแข่งขันเรือพาย/และ      
กีฬาพ้ืนบ้านผู้สูงอายุ ตามความต้องการของชุมชน 
 3.2 ส่ ง เสริมให้มี  ลานแอโรบิค ลานอเนกประสงค์  เพื่ อ ใช้ ในการออกก าลั งกาย                
และการฝึกซ้อมกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในชุมชน 
 3.3 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสฝึกว่ายน้ า เพื่อความปลอดภัยและลดอันตราย  
จากการจมน้ า อันเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งในการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชน 
 3.4 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพร้อมท้ังประชาชน ให้มีการประกวดร้องเพลง/ดนตรี/        
ร าวงย้อนยุค เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน ์ 
 3.5 ส่งเสริมการพัฒนาจิต เช่น การเรียนหลักสูตรครูสมาธิ/การฝึกสมาธิ/การปฏิบัติธรรม
ประจ าวันพระ 
 3.6 พัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน       
มากย่ิงขึ้น และจัดให้มีมุมฟรอีินเตอร์เนต็ เพื่อบริการด้านการสืบค้นข้อมูลส าหรับประชาชนในชุมชน 
 3.7 พัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา และเน้นด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
 3.8 ผลักดันให้มีโรงเรียนเทศบาล และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในรูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
 3.9 จัดหาปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรท้องถิ่น มาถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก เช่น กัญชา 
กัญชง และพืชผักปลอดสารพิษ ด้านหัตถกรรมจักสาน ด้านการผลิตสินค้า OTOP เช่น ข้าวกล้อง   
ข้าวฮาง แจ่วบองสมุนไพร เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.1 ติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นท่ี เพื่อความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 4.2 เพิ่มแสงสว่างถนนทุกสายในชุมชนท้ัง 7 ชุมชน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 
 4.3 เพิ่มปูายจราจรบอกทางและปูายเตือนภัยตามถนนทุกสายในชุมชน 
 4.4 จัดให้มีศูนย์รับและแจ้งเหตุสาธารณภัย ทีมกู้ชีพ ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง 

4.5 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงท่ีศาลากลางบ้านให้ครบทุกชุมชน 
4.6 ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อพปร.)  
 
 

4.7 ส่งเสริม/....... 
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4.7 ส่งเสริมการเข้าร่วมงานบุญ สนับสนุนงานวัด บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมตามประเพณี 

12 เดือน (ฮีตสิบสอง) อาทิ บุญบั้งไฟ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันออกพรรษา ประเพณี     
ลอยกระทง สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ งานบวงสรวงศาลหลักเมือง เป็นต้น  

4.8 จัดท าอาคารโดมท่ีศาลหลักเมือง เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมของประชาชน 
4.9 จัดท าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสท่ีไม่มลีูกหลานดูแล 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 สานต่อการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ าเขื่อนบั้งไฟแสน ให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับ      

อนุมัติ 
5.2 สานต่อศูนย์ก าจัดขยะของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับ     

อนุมัติ 
5.3 ผลักดันการผันน้ าจากเขื่อนน้ าบองด้วยระบบท่อลงสู่เขื่อนบั้งไฟแสน เพื่อจัดท าระบบ

น้ าประปาท่ีสะอาดกระจายท่ัวท้ัง 7 ชุมชน ไว้บริโภคตลอดปี 
5.4 ขุดเจาะธนาคารน้ าใต้ดินให้กับชุมชนท่ีมีความต้องการ เพื่อให้มีน้ าบาดาลชะลอความแล้ง 
5.5 ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปั้มน้ าบาดาลประจ าหมู่บ้านท้ัง 7 ชุมชน 

เพื่อประหยัดค่าไฟฟูา 
5.6 ขุดลอกและเพิ่มท่อระบายน้ า เสียทุกชุมชน เพื่อไม่ให้น้ าสกปรกขัง จนเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุง และส่งกลิ่นเหม็น รวมท้ังปูองกันน้ าท่วมในชุมชน 
5.7 บริหารด้านการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ 
5.8 จัดการปรับปรุงถนนให้สะอาด บรรยากาศน่าสัญจร และจัดท าสวนหย่อมเกาะกลางถนน 

และข้างถนน รวมท้ังจัดโครงการหน้าบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย (ภูมิทัศน์สวยงาม) 
5.9 ปรับปรุงเขื่อนบั้งไฟแสน เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน จัดสวนหย่อม      

สวนสุขภาพให้สวยงาม ปลอดภัยและมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ 
5.10 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เก่า เป็นสนามกีฬา/ลานแอโรบิค 
5.11 ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 ดิฉันและทีมบริหาร จะก ากับดูแลการท างานของบุคลากรด้วยหลักยุติธรรม             

ด้วยมิตรไมตรี และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ให้มีความรักใคร่
ปรองดอง    เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน ท้ังในชุมชนและสังคมรอบข้าง 

6.2 ดิฉันและทีมบริหาร จะปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบอ านาจและบทบาท ให้เป็นไปด้วย     
ความบริสุทธิ์ โปร่งใส ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดของกระทรวง ทบวง กรม ทุกประการ 
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6.3 ดิฉันและทีมบริหาร จะรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล รวมท้ัง

บุคลากรในเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสูด 
6.4 ดิฉันและทีมบริหาร จะรับผิดชอบในสิ่งท่ีกระท า ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ ทาง    

เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยทุกประการ 
6.5 ดิฉันและทีมบริหาร จะบริหารจัดการทรัพยากรของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ในสิ่งท่ี

ส าคัญๆ อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และคุ้มค่า 

จากนโยบายท่ีดิฉันได้แถลงต่อนโยบายต่อสภาในวันนี้ จะสามารถด าเนินการให้ครบถ้วนใน
ระยะเวลา 4 ปี ได้นั้นคาดว่าจะท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น ท าให้เทศบาล สะอาด น่าอยู่ น่าดู น่ามอง เป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมท่ัวไป แต่อย่างไรก็ตามดิฉัน
และทีมบริหาร คงไม่สามารถบริหารจัดการทุกอย่างท่ีมุ่งหวังไว้ให้ส าเร็จได้ตามเปูาประสงค์ จ า เป็น
จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า และให้การสนับสนุน จากสมาชิกสภาและบุคลากร
ในเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยทุกๆท่าน ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องท้ัง 7 ชุมชน จึงจะบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยของเรา จะได้ยั่งยืนตลอดไป ดั่ง
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือเจ้าของเทศบาล บริการคืองานของเรา บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล” 
ขอบคุณมากค่ะ 
 

 
 
  
 

   

           


