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เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรีที่เคารพ
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2564 ประชาชนได้มอบความไว้วางใจเลือกกระผมให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมตรีอีกสมัย ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จากผลคะแนนเลือกตั้งที่
ได้รับครั้งนี้ ทำให้กระผมได้ตระหนักดีถึงการคาดหวังของพี่น้องประชาชน และภารกิจที่จะต้องพัฒนาในทุก ๆ
ด้านให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเมืองปริมณฑล พื้นที่เขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางการ
คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำที่สะดวก ทำให้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองสูงและมี
อัตราการเพิ่มของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีกลายเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยที่สำคัญ และในปีที่ผ่านมา บ่อยครั้งเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่ ในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี ซึ่งเป็นสังคม
เมืองมีประชากรหนาแน่น รวมทั้งประชากรแฝงที่มาอาศัยในเขตเทศบาลจำนวนมาก ส่งผลให้ ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้ำท่วม (อุทกภัย) ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ (มูลฝอย)
ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้องได้รั บการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ต่อเนื่อง และให้เกิด
เป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาเทศบาลสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนแก้ไข
ปัญหาระยะยาวมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เป็น
อาสาสมัคร จิตอาสาที่เข้ามาร่วมมือกับเทศบาลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สถานการณ์ปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงขณะนี้
เป็นที่ทราบกันดีว่า เรากำลังเผชิญกับปัญหาโรคที่อุบัติใหม่จากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ ปัญหาการ
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ทีท่ ำให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้า
มามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะ ใช้มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำความสะอาดสถานที่และพื้น
ผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นความหวัง ของประชาชนในขณะนี้ คือ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัคซีน Covid -19
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ
“ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี” ดังนั้น กระผมจึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยยึดหลักนโยบาย
เดิมเพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดประชาชนเป็นหลักสำคัญ จึงขอนำเรียนต่อ

-2สมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติทุกท่านได้ทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายของกระผมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข กระผมจึงขอแถลงนโยบาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566-2570) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านการป้องกันน้ำท่วม (อุทกภัย) อย่างยั่งยืน
มีนโยบายเพื่อการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม จากน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อทำให้พื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีนโยบายเพื่อจะสร้างนครนนท์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มี รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม
มีนโยบายส่งเสริม พัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ รวมถึงการพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่เป็นนัก กีฬา
อาชีพ และอนุรักษ์จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่
4. นโยบายด้านภูมิทัศน์เมือง
มีนโยบายที่จะบริหารจัดการ โดยยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนรวมด้วยการสร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดย
จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
พื้นที่สีเขียว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมือง ตลอดจนดูแลผังเมือง เพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตของเมือง
5. นโยบายด้านสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ
เนื่องด้วยในปี 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้น จึง มีนโยบาย
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

-3โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงิน
สะสมในการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการป้องกัน
โรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
6. นโยบายด้า นการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาบุค ลากรให้ปฏิบัติงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
มีนโยบายที่มุ้งเน้นการบริหารงานภายใต้กรอบการดำเนินงานตามกฎหมาย ยึดหลักธรรมาภิบาล
สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งนำพาองค์กรเทศบาลให้เกิดการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีการ
วางแผนงาน การอำนวยการ การติดตามประเมินผล และปรับปรุง กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและเน้นการบริการที่ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มี
การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในการจัดบริ การ
สาธารณะด้วยความคุ้มค่า ปลอดจากการทุจริต
การกำหนดนโยบายของกระผมที่ได้กล่าวมานี้ อยู่บนพื้นฐานของการนำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น และนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สำหรับ
แนวทางการพัฒนาตามนโยบายในแต่ละด้าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย กระผมจึงขอรับการสนับสนุนจาก
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อให้นโยบายนี้ไปสู่ภาคปฏิบัติด้วย ขอบคุณครับ

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
12 พฤษภาคม 2564

แนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย
1. นโยบายด้านการป้องกันน้ำท่วม (อุทกภัย) อย่างยั่งยืน
มีนโยบายเพื่อการรับมือกับปัญหาน้ำท่วม จากน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อทำให้พื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
1.2 เสริมความแข็งแรงคันกั้นน้ำ โดยปรับปรุงและทำคันกั้นน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการการใช้ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหา
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการฟื้นฟู และบรรเทาทุกข์
2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีนโยบายเพื่อจะสร้างนครนนท์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
มีส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นรายได้และเศรษฐกิจชุมชน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานธนานุบาลให้เพียงพอ
2.7 ส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง
2.8 ส่งส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรต่าง ๆ และภาคประชาชน
2.10 ป้องกันแก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ป้องกันโรคติดต่อ
2.11 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน
2.12 บริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.13 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-23. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม
มีนโยบายส่งเสริม พัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครนนทบุร ี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
3.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีให้ได้มาตรฐาน
3.5 พัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬานครนนท์ว ิทยา 6 ให้ได้มาตรฐาน และ
สนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนในการฝึกฝนและทักษะกีฬาให้เป็นมืออาชีพ
3.6 สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
3.8 ส่งเสริม สนับสนุนบำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
3.9 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา
3.10 ส่งเสริม พัฒนาพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
4. นโยบายด้านภูมิทัศน์เมือง
มีนโยบายที่จะบริหารจัดการ โดยยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนรวมด้วยการสร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดย
จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
พื้นที่สีเขียว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมือง ตลอดจนดูแลผังเมือง เพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตของเมือง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์นครนนท์ให้มีพื้นที่สีเขียว
4.2 พัฒนางานผังเมือง และควบคุมอาคาร
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการคลองสวยน้ำใส และการอนุรักษ์จัดการน้ำในคลองทุกสายในเขตเทศบาล
4.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
4.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด
4.7 ส่งเสริม สนับสนุน นครนนท์ให้เป็นถนนไร้สาย
4.8 บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่าง ๆ
4.9 ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-35. นโยบายด้านสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ
เนื่องด้วยในปี 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้น จึงมีนโยบาย
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
โดยจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมในการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการป้องกัน
โรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 จัดทำมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคให้กับประชาชนที่ติดเชื้อ
5.2 ดำเนินการป้องกันโรค โดยจัดหา และดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค
5.4 ป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
มี น โยบายที ่ ม ุ ้ ง เน้ น การบริ ห ารงานภายใต้ ก รอบการดำเนิ นงานตามกฎหมาย ยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งนำพาองค์กรเทศบาลให้เกิดการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
มี ก ารวางแผนงาน การอำนวยการ การติ ด ตามประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและเน้นการบริการที่
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง มีการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในการ
จัดบริการสาธารณะด้วยความคุ้มค่า ปลอดจากการทุจริต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพ
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรมให้มากขึ้น
6.4 สนับสนุนการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรอย่างทั่วถึง
6.5 สนับสนุนให้มีแผนป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานที่สร้างความโปร่งใส
6.6 เพิ่มศักยภาพในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนา
ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ การแจ้งข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ได้ง่าย และ
สะดวก
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

