
 ค ำแถลงนโยบำยนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

นำยวิเชียร   สุคนธประทปี 

แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  

สมัยสำมญั สมัยที่ 1  ในวันที่  8  พฤษภำคม  2564 

ณ  อำคำอเนกประอเนกประสงคเ์ทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีมีเกียรติทุกท่าน 
        ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว ได้
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว  วันอาทิตย์ท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ  
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษมครบตามจ านวนแล้ว   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าท่ีให้ประธานสภาเทศบาล เรียก ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและใน
วันนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ได้
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว นั้น   

กระผม นายวิเชียร  สุคนธประทีป ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ทราบ
ว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายและ ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดถือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาล ตามระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกรจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ รายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.2540 และตามกฎหมายท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ กระผมมีนโยบายท่ีส าคัญและ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าเกษม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปสู่
เทศบาลเมืองในอนาคต โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเกษม สรุปได้ 9 ด้าน ดังนี้ 

 
1.นโยบำยกำรบริหำรทั่วไป 
       น าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นสะท้อนความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของเทศบาลทุกขั้นตอน 
มีมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจในการตัดสินใจส่ังการ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลท่ี
เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และ
ประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้



ความสามารถในการบริการประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ต้ังตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2.นโยบายทางเศรษฐกิจ 
      พัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้
ท างานมากขึ้น ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรองรับความเจริญ สร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  ส่งเสริมงานเทศกาลตามวัฒนธรรม ประเพณีประจ าปี  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษ ี
 
3.นโยบำยทำงสังคม 
         ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลใน
ท้องถิ่น ให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้าง
คุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ ควบคุมดูแลสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพิ่ม
การตรวจตราในชุมชนท้ังกลางวันและกลางคืน ลดการเสพสุราและส่ิงมึนเมา ควบคุมการเล่นการพนันทุก
ประเภท จัดต้ังองค์กรชุมชนให้ครอบคลุมครบถ้วน ในพื้นท่ีในเขตเทศบาล ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับเทศบาล  ให้มีสถานท่ีออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น จัดหาผู้น าการออกก าลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวนสุขภาพและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจตามความเหมาะสม 
 
4.นโยบำยกำรเมือง 
             สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจาย
อ านาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกต้ังทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบายต่างๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ าเสมอ ร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล น าสมาชิกสภาเทศบาลไปทัศนศึกษาและดู
งานในและนอกประเทศ สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่นๆ 
 
5.นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
        พัฒนาศูนย์บริการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีปัญญา  ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนงานห้องสมุดและการ
ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมระบบสารสนเทศแก่ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมครูและ
บุคลากรการศึกษาให้ยึดในจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนากีฬาและดนตรีใน
โรงเรียน สนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
เทศบาล การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้
เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
6.นโยบำยด้ำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
             จัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการป้องกัน 
และระงับภัยให้เพียงพอ ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยต่างๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้น
ได้ด้วยตนเอง ท างานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวัง



อาชญากรรมทุกช่องทาง การควบคุมจุดเส่ียงและสถานท่ีไม่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อบรมและสนับสนุนหน่วย อ.ป.พ.ร. ต ารวจบ้าน ยามท้องถิ่น 
เพิ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร ยานพาหนะให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ
อื่นๆ 
 
7.นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
            น าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สถานท่ีออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะอย่างเพียงพอ ป้องกนัเหตุของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ส่งเสริมมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภค  ป้องกันยาเสพติดในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  การจัดการ
เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
 
8.นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
             ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานท่ัวไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย สวยงาม เช่น 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ถนนหนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา  แหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา ทางเดิน
เท้า ท่อระบายน้ า   ท าเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชนหนาแน่น ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจรให้ท่ัวถึง จะขยาย
ผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมส่ิงปลูกสร้างอย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ ามันและ
แก๊สหุงต้ม  

9.นโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ิน และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
            ส่งเสริม  เผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น ให้ความส าคัญ แก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของ
ท้องถิ่น การรักษาประเพณีอันดีงามท่ีมีมาต้ังแต่เดิม การแต่งกายท่ีถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอารามในเขต
เทศบาล  ส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมส่ังสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่างๆ 
 
       นโยบายท่ีผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลในวันนี้ ก็เพือ่ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้มีความมั่นใจว่า
ผมจะบริหารงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และท่ีส าคัญคืองบประมาณ
เทศบาลทุกบาททุกสตางค์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนเสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านท่ีเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของกระผมในครั้งนี้ 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 

 

 



 

  

 


