
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโนนตาล 
เรื่อง  นโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
............................................. 

 

  เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลต าบลโนนตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมตลอดถึงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า        
ให้ประชาชนมีความคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และน ามาซึ่งประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนตาล 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖                 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงก าหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาสังคม และสาธารณสุข 
     ๑.๑ การพัฒนาสังคม 

 (๑) สนับสนุนการสงเคราะห์มารดา เด็กในครรภ์ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ปุวยเอดส์ ผู้ทุพพลภาพ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
    (๒) สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการและสตรีคนพิการ จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์มีสุข การด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care : LTC) และส่งเสริม    
การฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ  
    (๓) ส่งเสริมการสร้างสถาบันครอบครัวของสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีความรัก          
ความอบอุ่น เพ่ือเป็นเกราะปูองกันยาเสพติด ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเปูาหมายต่างๆ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  
    (๔) ส่งเสริมการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล                
โนนตาล 
    (๕) สนับสนุนให้ชุมชนด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
โดยให้มีมาตรการระบบงาน และวิธีการปฏิบัติในการาตรวจตรา แจ้งข่าวสาร ระงับเหตุอย่างเป็นระบบ          
รวมทั้งพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหารถบริการกู้ชีพ เพ่ือให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง           
และให้ทุกชุมชนมีเครื่องมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
ได้ด้วยตัวเอง 
       ๒.๑ การพัฒนาสาธารณสุข 
    (๑) ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า       
โดยการออกก าลังกาย 
     

       /(๒) ส่งเสริมและสนับสนุน... 
 



-๒- 
 

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข โดยการพัฒนา 
องค์ความรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข 
    (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม.ประจ าหมู่บ้าน และการปูองกันโรคติดต่อ         
โรคระบาด พัฒนาศักยภาพเพ่ิมความรู้ความสามารถของ อสม. 
  ๒. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      (๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในอนาคต รวมทั้ง                
จัด ให้มี การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งป ฏิกู ลที่ เหมาะสม ตั้ งแต่การ เก็บ  การขนส่ ง  และการก าจั ด                       
อย่างถูกสุขลักษณะ 
      (๒) รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล                
โดยเฉพาะบริเวณถนนทางเดินเท้า ที่สาธารณะและบ้านเรือน อาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน      
เพ่ือพัฒนา จัดระเบียบบริ เวณหน้าบ้านตนเองให้หน้าบ้านน่าอยู่น่ามอง เพ่ือให้ เทศบาลต าบล โนนตาล                
เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
      (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย น่าอยู่  น่าอาศัย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทาง ทางเท้า การจัดสวนหย่อม                  
การปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งบริเวณถนน สถานที่ราชการ สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ      
เป็นต้น 
      (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก การสร้างวินัยให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ      
และเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      (๕) ควบคุมและปูองกันการเกิดมลพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษทางน้ า 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลภาวะทางถนน 
  ๓. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      (๑ )  ก่ อส ร้ า ง  ปรั บปรุ ง  ซ่ อมแซมถนน  ปู า ยชื่ อ ถนน ปู ายสัญญาณจราจร  และ                      
ร่องร่องบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
      (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน          
และเพียงพอ 
      (๓) จัดให้มีไฟฟูาแสงสว่างในที่สาธารณะให้ทั่วถึง และขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
      (๔) ปรับปรุงแหล่งน้ าผิวดิน ใต้ดิน ให้ทั่วถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียง 
  ๔. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
      (๑) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
      (๒) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปะ                                   
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตักบาตรท าบุญวันขึ้นปีใหม่ การท าบุญทุกวันพระ (วันศีลใหญ่)    
เป็นต้น 
      (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกก าลังและเล่นกีฬา และเพ่ิมทักษะด้านกีฬา      
ให้กับเด็ก เยาวชน เพ่ือก้าวเป็นนักกีฬาทีมชาติและอาชีพต่อไป 
 
 

       /๕. ด้านการพัฒนา... 



-๓- 
 
  ๕. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
      ๕.๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนท าการเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   (๓) จัดให้มตีลาดนัด เพ่ือพัฒนารายได้ 
      ๕.๒ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
       (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น ดั้งกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ 
        (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บุคลากรการท่องเที่ยว 
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้ จักอย่างกว้างขวาง               
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  
       (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน               
น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพปัจจุบัน  
   (๔) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งน้ าให้เป็นสวนสาธารณะ ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
รวมทั้งเป็นสถานที่ออกก าลังกายและการท่องเที่ยว 
  ๖. ด้านการพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี 
      (๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล                      
โดยสนับสนุนให้ชุมชนคิด เทศบาลท า มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลได้อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย โปร่งใส เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสมอภาคเป็นธรรม 
      (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ    
ในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลและเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 
      (๓) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ประสิทธิภาพ
และผลส าเร็จของเทศบาลตามกฎหมาย โดยก าหนดแผนอัตราก าลังที่ชัดเจนเป็นกรอบในการด าเนินการเพ่ือให้การ
บริหารงานและอ านวยความสะดวกจัดบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ                 
การบริหารงานให้มีการกระจายอ านาจและตัดสินใจในการวินิจฉัย สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ อ านาจ หน้าที่ 
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
      (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล โดยการส่งเข้าฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานทันกับเทคโนโลยี การจัดการ
สมัยใหม่ รวมถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานในหน้าที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นที่พ่ึงของประชาชน มีจิตส านึกในการบริการประชาชน ตลอดจนส่งเสริม         
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลให้มากข้ึน 
 
 
        

/(๕) ส่งเสริมและพัฒนา... 



-๔- 
 

      (๕) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษี    
ได้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  ที่กฎหมาย
ก าหนด เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และให้มีรายได้    
อย่างเพียงพอในการเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ            
ของประชาชน 

    (๖) ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานตลอดจนมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง                              
      (๗) การจัดกิจกรรม ๕ ส. 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

      ประกาศ   วันที่  ๒๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

         (นายถาวร  จอมค าสิงห์) 
      นายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล 
 


