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คําแถลงนโยบาย 
ของ นายบุญเลิศ  ปานอุดมลักษณ์ 

นายกเทศมนตรีตําบลตากฟ้า 
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลตากฟ้า 
เม่ือวันท่ี ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
************************** 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลตากฟ้า  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตากฟ้า ทุกท่าน 

 ตามท่ีเทศบาลตําบลตากฟ้า ได้ดําเนินการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลตากฟ้า เม่ือวันอาทิตย์ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และจากผลการเลือกต้ังปรากฏว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลตากฟ้า ได้กรุณามอบความไว้วางใจ ให้กระผม นายบุญเลิศ  ปานอุดมลักษณ์ เป็นผู้บริหารงาน
เทศบาลในตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลตากฟ้า  และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลตากฟ้า เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี                
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔  

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก และวรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรีจะรับหน้าท่ี ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภา โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง นายกเทศมนตรี การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ให้กระทําโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านท่ีมาประชุมด้วย 

 บัดนี้ กระผมได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลตากฟ้า โดยยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีได้
บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

 ดังนั้น กระผม จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รวมท้ัง
พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายการบริหารท่ีจะพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลตากฟ้าทุกท่าน 

 ท่านประธานสภาท่ีเคารพ 

 กระผมขอเรียนให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายท่ีแถลงในวันนี้ ๓ ประการ 

 ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอภาค 
เป็นธรรม โดยใช้เทศบาลตําบลตากฟ้า เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ิมศักยภาพในการบริการในทุกๆ ด้าน 
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 ประการท่ีสอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองสิ่งแวดล้อม นําไปสู่
คุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพกาย และจิตดี มีอาชีพม่ันคงและมีความปลอดภัย 

 ประการท่ีสาม เพ่ือให้เทศบาลตําบลตากฟ้า เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
ปราศจากการทุจริต มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประเด็นสําคัญอีกประเด็นคือการ
สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน เพ่ือท่ีจะได้พัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน 

ท่านประธานสภาท่ีเคารพ 

 เพ่ือให้การบริหารเทศบาลตําบลตากฟ้า  สามารถบรรลุถึงภารกิจ และดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล             
ตําบลตากฟ้า ในโอกาสต่อไป กระผมจึงขอแถลงนโยบายด้านต่าง ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองการคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ 
ได้รับความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 

 ๑.๑ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุก ให้เป็นเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอ และจะผลักดันโครงการถนนสายรองท่ีเหลืออีกหนึ่งเส้นทางคือ                  
สายหมู่ท่ี ๑ บ้านสุขสําราญ ผ่านเขาดิน ผ่านหลังโรงงานยงสุวัฒน์เชื่อมต่อชุมชนห้วยตะแคง 

 ๑.๒ พัฒนา ระบบกันน้ําท่วม ด้วยการปรับปรุงก่อสร้าง รางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา ให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ํา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ท่ัวถึงเพียงพอ มีคุณภาพ มาตรฐาน 

  1.3.1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและดําเนินการประสานเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพ่ือปรับปรุง
ระบบบริการไฟฟ้า สาธารณะให้มีมาตรฐานและประหยัด 

  1.3.2 พัฒนาระบบบริการประปา ให้มีคุณภาพและเพียงพอ ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพ่ิมเติมท่ีชุมชนพัฒนา ก่อสร้างระบบประปาจากแหล่งน้ําบาดาลท่ีชุมชนเศรษฐกิจก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
หลังสํานักงานเทศบาล และจะทําการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ําดิบขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่ให้รองรับปริมาณน้ําอย่าง
เพียงพอ 

1.3.3 จะดําเนินการปรับปรุงระบบจราจรให้เป็นระบบ รวมท้ังติดต้ังไฟ ป้าย สัญญาณ
จราจรในจุดท่ีเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัย แก่ผู้ใช้ถนน 

1.3.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย              
มีความสะดวกสบาย และมีความทันสมัย 
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1.3.5 การควบคุมการขยายของตัวเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมตากฟ้าและเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียงข้อง 

2. นโยบายการพัฒนาสาธารณะสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ดําเนินการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเชิงรุก คือเน้นการสร้างสุขภาพของคนในชุมชน เพ่ือให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงปราศจากโรค โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

 2.1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมการออกกําลังกาย สนับสนุนการจัดต้ังชมรม
การออกกําลังกายรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด จัดให้มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชน พร้อม
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น  

 2.2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณะข้ัน
พ้ืนฐาน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆเช่น 
โครงการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นของ อสม.ในวันประชาคม 

 2.3 เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยเสริมองค์ความรู้ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ 
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุนการทํางานของ
เทศบาลรวมท้ังจัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

 2.4 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารเพ่ือให้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย 
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะท้ังทางด้านสถานท่ี ด้านสุขาภิบาลอาหาร และเป็นไปตามหลัก อาหารปลอดภัยและ
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

 2.5 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตลาดสด พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี ความสะอาด ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ของกรมอนามัย 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพ่ิม จัดหาพ้ืนท่ีสําหรับค้าขาย เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน   
มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยมีแนวทางดังนี้ 

 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติท้ังในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร 

 3.2 พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน และกลุ่มอาชีพแบบครบวงจรโดยเริ่มต้ังแต่ จัดอบรมให้ทักษะความรู้ จัดหา
แหล่งทุน จัดหาครุภัณฑ์อบรมแนะนํา การบรรจุหีบห่อ และข้ันตอนสําคัญคือการหาแหล่งจําหน่ายสินค้า 
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 3.3 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
ท่ัวไป เพ่ือประโยชน์ในการจ้างแรงงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีผลต่อ การค้าการขาย การบริโภค จะก่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจดีในสังคมชุมชน 

 3.4 พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารท่ารถ รวมท้ังจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าเพ่ือรองรับ เรื่องการ
ท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต 

4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

 ดําเนินการโดยส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินโดยมีแนวทางดังนี้คือ 

 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆท่ีเทศบาล
ได้จัดข้ึน 

 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นและทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนในการนําปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมาเสนอให้กับเทศบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ี
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

 4.3 ส่งเสริมการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บริหารโดยชุมชนเองทําให้รู้จักออม การช่วยเหลือกันใน
ชุมชน โดยเป้าหมายสําคัญคือ ประชาชนในเขตมีสวัสดิการคุ้มครอง 

 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องสิทธิ
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพแล้ว ท่ีสําคัญคือจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ให้บุคคลเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตัวอย่างคือจะดําเนินการจัดต้ังศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลตากฟ้า 
เป็นต้น 

 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น        
มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยเหลือ และร่วมมือกันพัฒนาเทศบาลของเราให้มีความเจริญ เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาร่วมกันในโอกาสต่างๆหรือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เป็นต้น 

5. นโยบายด้านศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยจัดให้มีการดําเนินในด้านต่างๆดังนี้ 

 5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาปรับปรุงให้              
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพทันสมัย มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพอนามัย             
ท่ีแข็งแรงได้รับอาหารท่ีมีโภชนาการครบถ้วนมีพัฒนาการสมวัยมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน 



     
คําแถลงนโยบายฯ หน้า 5     

        

 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเขตเทศบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ
ตามอัธยาศัยเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ เรียนดีและเรียนอย่างมีคุณภาพ 

 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกับศาสนาและพัฒนาศาสนสถานภายใต้กรอบโครงการวัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข 

 5.4 ส่งเสริมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรม
เนื่องในโอกาสสําคัญทางราชการและประเพณีท้องถ่ิน 

 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน เช่น บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน) เพ่ือให้
ชุมชนได้เกิดความรักความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกัน 

6. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลตากฟ้าได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประกอบ
กับจุดมุ่งหมาย ของกระผมต้องการให้เมืองตากฟ้าเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีจึงมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

 6.1 ปรับปรุงดูแลรักษาและพัฒนาสนามกีฬาและสวนสาธารณะให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย 
รองรับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 

 6.2 ประสานเครือข่าย ชมรมกีฬาต่างๆสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความต้องการ
ของชุมชนในเขตเทศบาล 

 6.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกําลังกาย และจัดค่ายอบรมกีฬาต่างๆตามความต้องการของ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

 6.4 ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกระดับต้ังแต่การฝึกซ้อม การจัดการแข่งขัน และเข้าร่วม
แข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ 

7. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะดําเนินการตามโครงการต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 7.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะจัดเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมท้ังเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัยจัดหาถังเคมีติดต้ัง              
ท่ัวเขตเทศบาลตามมาตรฐานกําหนด รวมท้ังจัดให้มีการอบรมทบทวน ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ 

 7.2 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

 7.3 ติดต้ังเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ดีเซลบริเวณริมห้วยตากฟ้าซอยข้างสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาตากฟ้า  เพ่ือเชื่อมต่อกับท่อธารดับเพลิงป้องกันไม่ให้ขาดแหล่งน้ําดิบเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
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 7.4 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

8. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน 

 8.1 ปรับปรุงการจัดระเบียบ ตลาดนัดวันพุธและวันธรรมดา ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
, สะดวก, สบาย 

 8.2 โครงการคืนถนนสู่ผู้สัญจร เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจอดรถและสัญจร 

 8.3 ส่งเสริมการดําเนินการ ด้านการจัดระเบียบวินัยจราจรในย่านชุมชน 

 8.4 ปรับปรุงพัฒนาเทศบัญญัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นระเบียบ ความสวยงามของเมือง เช่น 
เทศบัญญัติจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ, เทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลตําบลตากฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถใช้บังคับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.5 ดําเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตเทศบาล 

9. นโยบายด้านการพัฒนาทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เทศบาลตําบลตากฟ้าเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยชั้นนําท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด สดใส 
ปราศจากมลพิษ โดยดําเนินการดังนี้ 

 9.1 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ ให้มีประสิทธิภาพลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทางและมีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

 9.2 การพัฒนาระบบการกําจัดน้ําเสียจากชุมชน บริเวณโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 9.3 การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนา
สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ลําห้วยตากฟ้า, ลําห้วยห้วยตะแคง                      
และลําห้วยยายริ  

 9.4 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ 

10. นโยบายด้านการเมือง และด้านการบริหาร 

การดําเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและการบริหารนับว่าเป็นกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันให้ 
นโยบายด้านต่างๆข้างต้นประสบผลสําเร็จ ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักจึงกําหนดแนวทางดังนี้ 

10.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบสภาท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินควบคู่ไปกับการพัฒนา
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ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น           
ข้อเสนอเเนะการทํางานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 

10.2 ดําเนินการบริหารเทศบาล เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของเทศบาลทุกข้ันตอน การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า มีความเสมอภาคพร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ยกระดับแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีสําคัญของเทศบาลให้มีความพร้อมท่ีจะสร้างระบบบริการ
สาธารณะท่ีดีมีมาตรฐานเพ่ือรองรับบริการด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

10.3 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนของคณะกรรมการชุมชน ท่ีดําเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนด้วยการจัดการศึกษาดูงานในท้องถ่ินท่ีประสบ
ความสําเร็จในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของคณะกรรมการชุมชน 

10.4 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานรวมถึง
การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

10.5 การประสานการทํางาน ความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองคือ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
กับข้าราชการประจํา รวมท้ังบูรณาการประสานงานภายนอก เช่นระหว่างท้องถ่ินด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้มีบรรยากาศการร่วมมือการทํางานท่ีดีท่ีสุด 

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท้ังหมดท่ีกระผมกล่าวมาแล้วนั้น คือนโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลตากฟ้า ท่ีกระผมจะต้องนํา
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง การท่ีนโยบายท้ัง 10 ด้านนี้ จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ปัจจัยสําคัญ คือ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนท่ีต้องเข้ามาเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อน ทุกท่านคงทราบกันเป็น
อย่างดีว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินของเราเวลานี้มีอยู่หลายด้านด้วยกัน ดังนั้น การแก้ปัญหาของ
บ้านเมือง และดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไปแล้วนั้นจะบังเกิดผลในการปฏิบัติหรือจะสัมฤทธิ์ผลก็ต้อง
อาศัย ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และท่ีสําคัญคือ ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต้ังแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลท้ังหมด 
รวมท้ังภายนอกองค์กรได้แก่ ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง และท่ีสําคัญคือการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน     
ทุกท่าน 

 ในโอกาสนี้กระผมขอขอบพระคุณ ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้โอกาส 
กระผมแถลงนโยบายก่อนท่ีจะเข้าปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ กระผมขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระนี้ 
เพ่ือขอนําเรียนถึงการจัดโครงสร้างการบริหารในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลตากฟ้า โดยกระผมได้
แต่งต้ังให้ นายดิเรก นิยมธรรม และนางสาวพวงทอง วงษ์นิกร เป็นรองนายกเทศมนตรีตําบลตากฟ้า                    
นางเนริสา ปานอุดมลักษณ์ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสําเภา จรรยาดีสมบัติ เป็นท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามลําดับ 
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 กระผมขอจบการแถลงนโยบายด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาท่ีพวกเราร่วมกันคิด เม่ือคราวประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า  ดังนี้ 

 
      “ตากฟ้าเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม     
    น้อมนําหลักปรัชญา พัฒนาการศึกษาสู่อาเช่ียน” 


