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ค าแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลโพสังโฆ 
 

โดย  นายประเสริฐ  ธรรมศิรกิาชัย  นายกเทศมนตรตี าบลโพสงัโฆ 
วันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโพสังโฆ  ที่เคารพ และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโพสังโฆ ทุกท่าน   

        ตามที่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพสังโฆ  ได้มอบความไว้วางใจกระผม ให้มา
ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลโพสังโฆ  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพสังโฆและ
นายกเทศมนตรีต าบลโพสังโฆ  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

บัดนี้    คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลโพสังโฆและนายกเทศมนตรีต าบลโพสังโฆครบตามจ านวนแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ.๒๕๖๒  กล่าวคือก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่    ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุม
สภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้ ประธานสภาเทศบาล
ต าบลโพสังโฆได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลโพสังโฆ เพื่อให้กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลโพสังโฆ 

    ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพสังโฆ  ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลโพสังโฆทุกท่าน  ได้รับทราบแนวทางนโยบายในการบริหารงานเทศบาลต าบล
โพสังโฆของกระผม กระผมจึงใคร่ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลโพสังโฆได้รับทราบว่า          

       กระผมจะบริหารงานเทศบาลต าบลโพสังโฆตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย  และตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ใช้วิธีการบริหารเทศบาล
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อาทิ การจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาล  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

1.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาเศรษฐกิจ  ถือเป็นภารกิจที่จะส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพรายได้
ของประชาชน  ให้มีสภาวะความเป็นอยู่และการครองชีพที่ดีขึ้น  อาทิเช่น  การจัดตั้งตลาดค้าขาย
ตลาดน้ าข้ามฟาก  ส าหรับประชาชน  และส่งเสริมอาชีพ  เพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตต่างๆ
ในครัวเรือน  
       /วัตถุประสงค์ .... 



-๒- 
 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อการพัฒนาส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
  2.  เพื่อการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  ในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆ 
 

2.  ด้านการสาธารณสุขและสังคม 
 ด้านการสาธารณสุข   การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุก 

ช่วงวัย    ให้มีสุขภาพดี รวมถึงนโยบายการเร่งด่วนในการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ 

 ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อีกทั้งเรื่องของ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  ความสะอาดและเป็นระเบียบของชุมชน  ถนน  ที่สาธารณะต่างๆ  
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์    
ปัญหาคนว่างงาน ซึ่งเป็นเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล     

วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อให้การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
  2.  เพื่อให้การสนับสนุนด้านบริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  ๓.  เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน  ประชาชน  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง 
  ๔. เพื่อการจัดให้มีสถานที่พักผ่อน  และสถานที่ออกก าลังกายที่เพียงพอกับ
ประชาชน 
  ๕. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังทุกวันพุธ 
  ๖. เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ และการด าเนินการ
ตามนโยบายของจังหวัดสิงห์บุรี  
 

 3.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนา
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   อันจะ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาในด้านสาขาอื่นๆ  อาทิเช่น   การปลูกต้นไม้สองฝ่ังถนน   การปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณถนน และบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าน้อย    การจัดการกับส่ิงแวดล้อมในแม่น้ าล าคลอง  
การจัดการระบบน้ าเสีย   การบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยและอื่นๆ  โครงการเก็บเมล็ดพันธุ์พืช 
เป็นต้น 
   

/วัตถุประสงค์... 
 



-๓- 
 

วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลพิษหรือมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  2.  เพื่อการจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  3.  เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน  ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกท าลาย 
      
 4.  ด้านการพัฒนาบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน   
   การบริหารและการบริการ  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง  เป็นการ
พัฒนาศักยภาพ  การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่  อาทิเช่น  การรวมถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภค  ระบบ
คมนาคม  ไฟฟ้า  ประปา  การบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้ง
การพัฒนาการเมืองการปกครอง  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ  
โดยแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อด าเนินการปรับปรุงและก่อสร้างถนน   เขื่อนคสล   ระบบประปา   
  2.  เพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
  3.  เพื่อเป็นการให้บริการในด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ 
  4.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองถึงมี
บทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น   
  ๕.  เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการต่างๆ  ให้รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  อัน
จะเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
  ๖.  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล   
  ๗.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  
   

 5.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ซึ่งเป็นภารหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องด าเนินการเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์
สุขของประชาชนในชุมชน 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
  2.  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
 

 6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ซึ่งเป็นภารกิจของเทศบาลในการ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
/วัตถุประสงค์... 

 



-๔- 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  2.  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชน  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชนในชุมชนอีกด้วย 

๓.  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
        

แต่การที่จะท าให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ  
ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน  
รวมถึงประชาชน หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคล่ือน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลโพสังโฆต่อไป  

 
       ขอขอบคุณ 
 
 
 
      (นายประเสริฐ  ธรรมศิริกาชัย) 
      นายกเทศมนตรีต าบลโพสังโฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


