คำแถลงนโยบาย
ของ
นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
พรานกระต่ายผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย และนายกเทศมนตรี
ตำบลพรานกระต่าย เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มี
มติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายและนายกเทศมนตรีตำบลพราน
กระต่าย เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ให้ นายอานนท์ อภิชาติตรากูล เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
บัด นี้ กระผม นายอานนท์ อภิ ชาติ ตรากู ล พร้อ มแล้ว ที่ จ ะเข้ ารั บ ตำแหน่ งหน้ าที่
นายกเทศมนตรีต ำบลพรานกระต่ าย เพื่ อเข้ามาบริหารราชการของเทศบาลตำบลพ รานกระต่า ย
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ โดยจะบริหารงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็ น การสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของพี่ น้ อ งประชาชน ชาวเทศบาลตำบลพรานกระต่ า ย
โดยกระผม จะยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเป็นสำคัญ
อาศัยอำนาจ ความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรคแรก, วรรคสาม และมาตรา 48 เตรส (1) กระผม นายอานนท์
อภิชาติตรากูล จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ในขณะที่
กระผมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ตามวาระ 4 ปี ต่อสภาเทศบาลตำบลพราน
กระต่าย ดังนี้
วิสัยทัศน์การบริหาร
“เทศบาลตำบลพรานกระต่ายน่าอยู่ เคียงคูค่ ุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”

-21. นโยบายด้านการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานมีแนวทางการ
พัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
1) จัดให้มีระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดสร้างระบบน้ำประปาเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ
2) จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
3) จัดให้มีระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการระบายน้ำที่รวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ให้มีการขุดลอกคลอง
ที่ตื้นเขินและขุดคลองระบายน้ำเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
4) จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนน,ทางเท้าให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล
ปลอดภัยและทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
5) จัดให้มีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีระบบ การจัดการเก็บขยะในชุมชน ตามถนน
และตามตรอกซอกซอยอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าจนส่งกลิ่นเหม็น พร้อมส่งเสริมระบบการ
กำจัดขยะทีท่ ันสมัย ถูกสุขอนามัย
6) จัดทำผังเมืองให้เป็นระบบ วางระบบรองรับการขยายตัวของเทศบาลตำบลพราน
กระต่าย รวมถึงพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากทีด่ ินสาธารณประโยชน์ตามผังเมืองรวม
2. นโยบายด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
มีแนวทางพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้
1. จัดให้มีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ขยายปริมาณการ
รับเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มคี วามสำคัญต่อการศึกษา
เช่น อาหารกลางวัน จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ระยะสั้นตามความสนใจของคนในชุมชน โดยจัดหา
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความรู้
2. ส่งเสริม และ ปลู กฝังจิตสำนึก ด้านคุณ ธรรมจริยธรรม รักษ์ ชีวิตและสิ่งแวดล้อ ม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึ งประสงค์ให้กับนักเรียน และประชานทั่วไป สามารถ
ปรับตั วอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีค วามสุ ข รู้จัก ผิดชอบชั่ว ดี และสิ่งที่ ควรหรือไม่ควร ประพฤติปฏิ บัติ
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ

-33. ส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้คน
ในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า แก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
มีแนวทางการพัฒนา 10 แนวทาง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปโดยการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มีการคัดกรองโรคต่างๆ
พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลประชากรด้านสาธารณสุข วางแผนการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดใน
พื้นที่ อย่างทัว่ ถึง
2. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ โคโลนาไวรัส 2019 (โควิด 19)
3. ส่งเสริม การดูแล อนามัย สิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดภัย
ตามมาตรฐานของกรมอนามัย
4. จัดให้มีการแก้ไขปัญหาและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันต่างๆ และประชาชนในชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีศักยภาพ
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
7. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬ า
เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี โดยจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การออก
กำลังกายตามความต้องการของประชาชนในชุมชน เช่น เปตอง ฟุตบอล มวย แอโรบิก เป็นต้น
8. “รับเบี้ยยังชีพ เร็วไว เบี้ยยังชีพไว้ใจเรา”
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ สามารถไว้วางใจและเชื่อถือได้ เรื่อง การเผยแพร่
ข้อความ สถานะ การโอนเงิน การรับเงิน ที่ถูกต้องและปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ

-49. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร วัสดุ
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ระบบเสียงตามสาย กล้องวงจรปิด ที่สมบูรณ์ให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อให้
ประชาชนได้รับข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ และให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปลอดภั ย
เป็นสุข
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพจัดหาแหล่งจำหน่าย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน
4.นโยบายการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชน
จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชน การมีส่วนร่วม
พัฒ นาท้ องถิ่น ร่วมกับ เทศบาล โดยบู รณาการ แผนงาน โครงการพั ฒ นาด้ านต่างๆ ของชุม ชน
ร่ว มกับแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สนับสนุ น งบประมาณในการดำเนินงานกิ จกรรมอันเป็น ประโยชน์ต่ อ
ท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชนภายใต้ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
มีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดงานที่ซ้ำซ้อน เน้นการให้บริการโดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชน พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม หรือส่งเสริมการศึกษาต่อ
ยกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ปรับปรุงระบบบริหารโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการ กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรมโปร่งใส
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

