
คําแถลงนโยบาย 
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

แถลงตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

เรียน   ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ท่ีเคารพ 

            ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง       

ทับกวาง เม่ือวันท่ี ๒๘  เมษายน ๒๕๖๔  และกระผม  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ  ไดรับความไววางใจจากพี่นอง

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ใหดํารงตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง โดยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เปนท่ีเรียบรอยแลว  ตามประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

           เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา 

๔๘ ทศ๕๕  ซ่ึงกําหนดใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลกอนเขารับหนาท่ีในการบริหารกิจการ

เทศบาล  กระผมจึงขออนุญาตตอประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง แถลงนโยบายการบริหารกิจการเทศบาลตอ

สภาเทศบาลเมืองทับกวาง   ซ่ึงนโยบายดังกลาว  จะใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ตลอด

ระยะเวลา  ๔  ปนับตั้งแตบัดนี้ไป ท้ังนี้เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนชาวทับกวาง  ผมจะดําเนินงานตาม

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว และรับผิดชอบตอการบริหารงานเทศบาล ใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายท่ีกําหนดข้ึน โดยยึดหลักการ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวมใหครอบคลุมและสอดคลอง  กับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของ

จังหวัดสระบุรี  โดยมีเจตนารมณท่ีจะบริหารทองถ่ินใหมีเสถียรภาพเกิดความม่ันคง ท้ังในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ

การเมืองการปกครอง รวมท้ัง สานงานตอ  กองานใหม ให ทับกวางเปนเมืองนาอยู ( TUBKWANG  Lively Town )        

โดยพัฒนาปรับปรุงงานเดิมให มีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน และพัฒนาสรางงานใหมให เทศบาลเมืองทับกวาง                    

มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู นาอาศัย มีชีวิตความเปนอยูท่ีด ี       

              ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ผูทรงเกียรติทุกทาน 

เพื่อใหกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง เปนไปดวยความเรียบรอย และ สามารถสรางเมืองทับกวางใหเปนเมืองนาอยู 

กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ดงันี้       

๑. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 

    เปนนโยบายท่ีมุงม่ันใหการบริหารกิจการของเทศบาลมีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ สามารถ

สนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวมเปนหลัก รวดเร็ว ถูกตอง และท่ัวถึงเสมอภาค เทาเทียมกัน 

ตอบสนองภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพนําหลักการบริหารกิจการบบานเมืองท่ีดีมาใชในการบริหาร               

โดยเนนนําหลักธรรมมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุมคา มีสวนรวม รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได           

โดยมีแนวทางการดําเนนินโยบายดังนี้ 



   ๑.๑ การดําเนินการทางการเมือง  จะใชแนวทางในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย         

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจกรรมเทศบาล ท้ังรวมคิด    

รวมทํา รวมเสนอแนะ และรวมตรวจสอบ ในฐานะความเปนเจาของเทศบาล 

   ๑.๒ ดําเนินการบริหารกิจการเทศบาล โดยมุงพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีเล็ก กะทัดรัดและ         

มีประสิทธิภาพ เรงรัดปรับปรุงใหหนวยงานตางๆ พัฒนากระบวนการทํางานท่ีสั้นกระชับ รวดเร็ว ถูกตอง สามารถ

เปนหนวยงานท่ีใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 

   ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนประสานความรวมมือระหวางองคกร  รวมระหวางองคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน สวนราชการตางๆ ภาคเอกชน เพื่อการบูรณาการความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบ 

   ๑.๔ จะเรงรัดพัฒนา เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช

เพื่อใหสามารถใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังอบรมความรูในการ

ปฏิบัติงานใหกับพนักงานเทศบาลทุกระดับ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตลอดจนพัฒนาเพื่อใหเกิด

จิตสํานึกในการใหบริการมากยิ่งข้ึน พัฒนาการใหบริการสูความเปนเลิศดานบริการ และไอซีที (ICT) Information 

Communication  Technology  

   ๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อใหสามารถ

ดํารงชีพ ไดอยางมีศักดิ์ศรี และจัดใหมีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการทํางานและสถานการณคาครองชีพ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวปฏิบัติ  

   ๑.๖ ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะขององคกร ใหเกิดความคลองตัวและประสิทธิภาพ        

ในการบริหารจัดการงานปญหาของทองถ่ิน สนองตอบตอปญหา ความตองการของประชาชน 

๒.นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

   จะดําเนินการสานตอการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท้ังประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

เพื่อใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลไดรับความสะดวก สบาย โดยมีเปาหมายหลัก  น้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก  

การสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

   ๒.๑  ดําเนินการสานตอการปรับปรุงกอสรางระบบสาธารณูปโภค ตางๆ ท่ีจําเปน  เชน ถนน       

ทางเทา ทอระบายน้ํา ในสวนท่ียังขาดอยูใหครบถวน เต็มพื้นท่ี และใหไดมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน 

   ๒.๒ ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางใหท่ัวถึง เพียงพอกับความตองการของชุมชน        

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 



   ๒.๓ ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ใหเปนระบบท่ีมีความทันสมัย เพื่ออํานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน  

   ๒.๔ ดําเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมือง ใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวเมือง        

อยางเหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน ใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 

๓.นโยบายดานการพฒันาสังคม 

   จะสงเสริมงานดานการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดังนี้ 

   ๓.๑ ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเปนการสงเสริม        

จัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพรอมกาวสูประตูอาเซียนอยางม่ันใจ สงเสริมดานกีฬา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มีแนวทางการดําเนินนโยบายดังนี้ 

    ๓.๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใหไดมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ     

เขาสูประตูอาเซียน และมุงพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง ขยายโอกาสทางการศึกษาใหหลากหลาย  สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรู

จากประสบการณตรง การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใหเปน        

โรงเรียนแหงความสุข ( School of Happiness) เปนสังคมแหงการเรียนรู 

  มีการพัฒนาบุคลากรครูใหเปนผูท่ีมีความรูในทางวิชาการ และสามารถถายทอดความรูสูผูเรียนไดเปนอยางดี 

พัฒนานักเรียนใหมีความสุขตอการเรียนรู และเปนคนดีของสังคม เพื่อเปนรากฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน เพิ่มจํานวนการบริการรถรับ-สงนักเรียนใหเพียงพอ กับจํานวนนักเรียน 

    ๓.๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีการจัดการ

เรียนการสอนและอุปกรณท่ีดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพรอมของเด็กกอนเขาสูระบบโรงเรียน 

    ๓.๑.๓ สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ และจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการ     

เพื่อประชาชน รวมท้ังกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

    ๓.๑.๔ สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวทับกวาง ดังเชน 

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน และการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันสําคัญตางๆ 

    ๓.๑.๕ ดําเนินการจัดใหมีการอนุรักษ บํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ดังเชน งานประเพณีทําบุญตักบาตรปใหม งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีลอย

กระทง 



   ๓.๒ ดานการสาธารณสุข จะดําเนินการพัฒนาทางดานสาธารณสุขเชิงรุก คือเนนการสรางเสริม

สุขภาพของคนในชุมชน เพื่อใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงปราศจากโรค   โดยมีแนวทางในการดําเนินนโยบายดังนี้ 

    ๓.๒.๑ เสริมสรางสุขภาพของประชาชน โดยเนนการสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย สงเสริม

การเลนกีฬา การสรางสวนสุขภาพและสนามเด็กเลนภายในชุมชน 

    ๓.๒.๒ ดําเนินการเรงรัดปรับปรุงการใหบริการทางดานสาธารณสุข จัดระบบหลักประกัน

สุขภาพ ใหสามารถเปนหนวยงานท่ีใหบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ และเปนสถานพยาบาลเบื้องตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ จดัสรางศูนยบริการสาธารณสุข ไวบริการประชาชน 

    ๓.๒.๓ เรงรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน ลงสูประชาชนอยางท่ัวถึง โดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร กลุมสตรีอาสาสมัคร การฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการ

ฝกอบรมทบทวน การเพิ่มความรู การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเปนแกนหลักในการพัฒนางาน

ดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยมีศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน (ศสมช.)เปนศูนยกลาง 

   ๓.๒.๓ พฒันาปรับปรุงดานการรักษาความสะอาด การกําจดัขยะมูลฝอย ใหมีประสิทธิภาพ   

มีการจัดเก็บมูลฝอยอยางท่ัวถึง เรงรัดโครงการตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ 

และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีระบบ  โดยเนนการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน 

   ๓.๓ ดานการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  เนื่องจากภายในเขตเทศบาลมีชุมชน ท้ังหมด ๓๒ ชุมชน 

ประชาชนหลายคนยังมีสภาพความเปนอยูท่ีไมเหมาะสม ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดียิ่งข้ึน โดยมีแนวทางการดําเนินนโยบาย ดังนี้ 

    ๓.๓.๑ สนับสนุนใหมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชน ใหเปนชุมชนนาอยู     

นาอาศัย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถวน จัดสวัสดิการ      

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ และโครงการเทศบาลพบประชาชน 

    ๓.๓.๒ สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในกระบวนการพัฒนาตนเอง ตามโครงการ

ตางๆท่ีเทศบาลจัดข้ึน 

    ๓.๓.๓ สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน ใหเปนองคกรท่ีสามารถ

ชวยเหลือตนเองได แกไขปญหาในเบื้องตนไดเอง และทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชน ในการนําปญหาและความ

ตองการของประชาชนมาเสนอใหเทศบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาสนับสนุนชวยเหลือ พรอมท้ังเปนตัวแทนของ

เทศบาลในการเผยแพรขอมูลขาวสารและการบริการของเทศบาลไปสูประชาชนในชุมชนไดอยางท่ัวถึง 

   ๓.๔ ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อใหเกิดความเชื่องม่ันความ

ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 



    ๓.๔.๑ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดต้ังชุมชนเขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทําให

ครอบครัวอบอุน เพื่อใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนไปอยางตอเนื่อง ชุมชนสามารถ

คุมครองปองกัน ไมใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติดเขามาในชุมชน และปองกันไมใหคนในชุมชนกลับไปเสพ     

ยาเสพติดไดอีก 

    ๓.๔.๒ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและ

ระงับอัคคีภัย โดยการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช การจัดหาอุปกรณดับเพลิงติดตั้งในจุดท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย และ

ตามชุมชนทุกชุมชน เพิ่มการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใหมากข้ึน เพื่อใหเปนกําลังสนับสนุนในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแกไขปญหาแบบบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

    ๓.๔.๓ เสริมสรางศักยภาพของกลองโทรทัศนวงจรปด  CCTV ใหมีประสิทธิภาพการใชงาน

สูงสุด ท้ังนี้เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยใหกับประชาชนท่ัวไป 

๔.นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ดวยในเขตเทศบาลเมืองทับกวางมีสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมจึงทําใหเกิดมลภาวะ

ท้ังเสียง น้ํา อากาศ  ประกอบกับปจจุบันโลกประสบปญหาโลกรอน ทําใหภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป          

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงมีความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมถึงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

รักษาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืนใหกับประชาชน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

   ๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแล บํารุงรักษา ตนไมหนาบาน         

ของตนเองใหดูสวยงามเขียวสดใสอยูเสมอ 

   ๔.๒ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของเทศบาลเมืองทับกวาง และสวนสาธารณะ เพื่อเปนแหลง

พักผอนหยอนใจและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม 

   ๔.๓ สนับสนุนใหประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ๕.นโยบายดานเศรษฐกิจ 

   จะดําเนินการสานตอการสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจของทองถ่ินใหเจริญรุงเรือง โดยการ

กระตุนใหเกิดการคา การลงทุน การทองเท่ียว ระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด สูระดับประเทศ เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

รายไดใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 

โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

   ๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีในเขตเทศบาลเมืองทับกวางใหเปนท่ีรูจัก

อยางกวางขวาง ปรับปรุงให สวยงาม และปลอดภัย ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังทางศาสนา 



ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ใหเปนท่ีดึงดูดความสนใจ ท้ังนี้เพื่อเสริมสรางอาชีพใหกับชุมชน เพิ่มรายได

ใหกับผูประกอบการหาบแร แผงลอย รานอาหาร และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

   ๕.๒ การพัฒนารายไดของเทศบาล เพื่อใหเทศบาลมีรายไดเพียงพอท่ีจะพัฒนาในดานตางๆ        

ตามนโยบายท่ีวางไว ในสวนของการจัดเก็บรายไดนั้นยึดหลักการจัดเก็บรายไดอยางท่ัวถึง เปนธรรม เพื่อมิให

ประชาชนเดือดรอนในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในกระบวนการจัดเก็บ     

พรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการชําระภาษี มีระบบชําระทางไปรษณีย ธนาณัติ ธนาณัติออนไลน 

ผานธนาคาร รับชําระภาษีนอกสถานท่ี ในขณะเดียวกันก็จะตองจัดหางบประมาณจากภายนอกเขามาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน โดยการจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ เพื่อใหมีงบประมาณมาพัฒนา

เทศบาลอยางตอเนื่อง 

  

  เรียน ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ท้ังหมดท่ีกระผมนําเสนอนี้ 

คือนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ีกระผมจะตองนํานโยบายดังกลาว ไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง   

โดยการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน โครงการกิจกรรมตางๆ พรอมท้ังทําการจัดสรรเงิน

งบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อความสําเร็จในการสรางเทศบาลเมืองทับกวางใหเปน “เมืองนาอยู”  (TUBKWANG  Lively  

Town) และจะรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวใหสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ทราบ   

 

(นายสมหมาย  แดงประเสริฐ) 
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

 

แถลงตอสภาเทศบาลเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 


