
       

 
 

 
 

คำแถลงนโยบาย 
ของนายธวัชชัย  วรพงศพัฒน  ตำแหนง  นายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด   
ตอสภาเทศบาลตำบลหวยยอด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหวยยอด   

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำป 2564 
 วันที่  13 พฤษภาคม  2564 

 
เรียน   ทานประธานสภาเทศบาลตำบลหวยยอดที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหวยยยอด                          
 ผูทรงเกียรติทุกทาน 

  ตามที ่เทศบาลตำบลหวยยอด ไดดำเนินการเลือกตั ้งนายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด                                     
เมื ่อวันอาทิตยที ่ 28 มีนาคม 2564   และไดมีประกาศผลการเลือกตั้งใหกระผมเปนผูไดรับการเลือกตั้ง                    
เปนนายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564 นั้น 

  บัดนี้  กระผมไดกำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหวยยอด  โดยยึดม่ัน                    
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน  และตามอำนาจหนาที ่ของเทศบาล                      
ตามที่ไดบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562                        
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

  ดังนั ้น  เพื ่อปฏิบัต ิตามมาตรา  48 ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496                          
แกไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  14) พ.ศ. 2562  ซ ึ ่งกำหนดไว ว า  ก อนนายกเทศมนตร ีเข าร ับหน า ท่ี                                 
ใหประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื ่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล                        
โดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  และการประชุม          
เพื ่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  ใหกระทำโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทำนโยบาย                        
เปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดวย    

  ในการบริหารงานเทศบาลตำบลหวยยอด  ชวงระยะเวลา  4  ป  นับแตวันเลือกตั้งเปนตนไป  
กระผม  นายธวัชชัย  วรพงศพัฒน   ตำแหนง นายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด  จะบริหารงานภายใตหลักการ
การบร ิหารก ิจการบ านเม ืองท ี ่ด ี   โดยจะม ุ  ง เน นการบร ิหารเพ ื ่อสร างผลงานและพ ัฒนาท องถ่ิน                                   
ใหมีความเจริญกาวหนา  จะปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลหวยยอด  เพื่อใหมีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  ปราศจากการทุจริต  บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

  และภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)                     
พ.ศ. 2562  วาดวยอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบล  ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 50  และมาตรา  51  กระผม             
จะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  ตามนโยบายที่ไดหาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหวยยอด                    
ซ่ึงไดกำหนดนโยบายภายใตหลักการดังกลาวขางตน  รวมท้ังสิ้น   7  ขอ   ดังนี ้
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  1.  นโยบายดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
     1.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตแกเด็ก สตรี  ผู ส ูงอายุและผู ด อยโอกาส  
ตลอดจนการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ  
                  1.2  กำกับดูแลตลาดในเขตเทศบาลตำบลหวยยอดใหสะอาด สะดวกซื ้อ ราคา
เหมาะสมและปลอดภัย 
     1.3  สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
ตลอดจนแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในกลุมเสี่ยง  และการแกไขปญหาสังคมในดานตางๆ  เพื่อสรางสังคม                  
อยูดีมีสุข 
   1.4  สงเสริมการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุนและเขมแข็ง 
   1.5  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.6  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปองกันปญหาอาชญากรรมและการจราจร                              
เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน       

   1.7  สงเสริมและสนับสนุนใหมีหนวยงานเทศกิจ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) ประสานงานอาสาสมัครปองกันและปราบปรามยาเสพติด (อส.ปปส.) เพื่อใหบริการดูแล ตรวจตรา
ความสงบสุขของประชาชนในเขตเทศบาล 
   1.8  ประสานการปฏิบ ัต ิงานกับหนวยงานที ่ เก ี ่ยวข องเพื ่อจ ัดระบบจราจร                                
ในเขตเทศบาลใหมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการสัญจรมากข้ึน 
 

  2.  นโยบายดานเศรษฐกิจชุมชน 
        2.1  สนับสนุนโครงการของชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อพัฒนาสินคาของชุมชน   
ใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
        2.2  สนบัสนนุการพัฒนาอุตสาหกรรมในชุมชน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตของแตละ
กลุมหรือชุมชน 
        2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีตลาดนัดชุมชน  ถนนคนเดิน  ในชวงเวลาที่เหมาะสม
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน 
   2.4  สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การสรางอาชีพเสริม  การรวมกลุม
อาชีพในพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาล 
   2.5  สงเสริมแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางในการดำเนินชีวิต
ของประชาชนและใชในการประกอบอาชีพ 
 

  3.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.1  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูอยางทั่วถึง
และตอเนื่องท้ังในระบบและนอกระบบ  รวมถึงการใหการสนับสนุนการศึกษาแกผูดอยโอกาส 
        3.2  พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาของเทศบาล  ใหมีศักยภาพในการถายทอด
ความรู  ประสบการณ  เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน  ตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน 
        3.3  สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  ใหมีคุณภาพทางการศึกษา  
เพ่ือใหไดมาตรฐานเทียบเทาสถานศึกษาในเขตชุมชนเมือง 
   3.4  พัฒนาสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื ้อตอการเรียนรู และมี
ความปลอดภัยเปนท่ีไววางใจของผูปกครอง 
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      3.5  สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานท่ี  สำหรับใชเปนศูนยการเรียนรูเพื ่อใหเด็ก 
เยาวชนและประชาชนไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  
     3.6  สงเสริมและสนับสนุนการเปดพื ้นที ่สาธารณะ  ใหเยาวชนและประชาชน                       
ไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
                        3.7  สงเสริมใหมีการอนุรักษและฟนฟูศิลปะ จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
ตามเทศกาลอยางตอเนื่อง  รวมทั้งการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ตามวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน               
ในทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป   
   3.8  สงเสริมการทำนุบำรุงศาสนาและสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
                3.9  สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
        3.10  ใหการสนับสนุนและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในเขตเทศบาล
เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนอยางยั่งยืน 
        3.11  สงเสริมและสนับสนุนใหมีฌาปนสถานภายในเขตเทศบาลอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

  4. นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
    4.1  สงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง 
   4.2  สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที ่สำหรับการออกกำลังกายและเลนกีฬา                    
ของประชาชนอยางครอบคลุมและท่ัวถึง    
   4.3  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการของประชาชน 
         4.4  สงเสริมการจัดใหมีสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอนใจอยางเหมาะสม
และเพียงพอ 
        4.5  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท  และการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ 

 4.6  สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน   
   4.7  เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน        
และเครือขายตางๆ  ท่ีดำเนินงานเก่ียวกับการสาธารณสุขใหแกประชาชน 

 4.8  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาโรคตาง ๆ  
 

  5. นโยบายดานการเมือง การบริหารและการสงเสริมการมีสวนรวม 
               5.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคกรภายใตหลัการบริหารกิจการบานเมือง                    
ท่ีดี   เพ่ือใหองคกรมีความโปรงใส  ตรวจสอบไดและประชาชนไดประโยชนสูงสุด 
                           5.2  สงเสริมและสนับสนุนการปกปองสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย  
ตลอดจนการเสริมสรางความสมานฉันท   
   5.3  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินดานตางๆ จากภาคประชาชน      
   5.4  สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได  ตลอดจนสงเสริมการจัดใหมีสถานท่ีสำหรับประชุม  ฝกอบรมและจัดกิจกรรมตาง ๆ 
   5.5  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  ผูนำชุมชน  กลุม ชมรม  
และองคกรตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดเปนเครือขายความรวมมือในการดำเนินงานของเทศบาล   
   5.6  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพื ่อใหมีความรู
ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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   5.7  เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับขาราชการ  เพื่อใหมีความตระหนัก                   
ในการเปนขาราชการท่ีด ี
   5.8  เสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหนาที่ของพลเมือง  และการ
เลือกตั้ง   
                           5.9  สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน                       
ใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  
 

  6. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        6 .1  พัฒนาและปร ับปร ุงโครงสร างพ ื ้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ระบบ
สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง   
   6.2  ติดตั้ง ซอมแซม  ปรับปรุง  ไฟ  ปาย สัญญาณจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
   6.3    การดำเนินการปองกันปญหาน้ำทวมขังและภัยแลง 
   6.4  พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค  และการเกษตรอยางพอเพียงและ
ท่ัวถึง 
   6.5  พัฒนาเมืองใหสอดคลองกับผังเมืองรวมเพื่อใหการใชที่ดินเปนระบบ มีความ
เหมาะสม และมุงสูความเปนเมืองนาอยู  
                 6.6  สนับสนุนการรองรับภารกิจถายโอนดานโครงสรางพื ้นฐาน  เพื ่อใหมีการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 

  7. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   7.1  สงเสริมการสรางจิตสำนึกของประชาชน  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
                7.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  ระบบบำบัด      
น้ำเสีย และการจัดการมลพิษตางๆ  
                 7.3  สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   
   7.4  ประสานการทำงานรวมกับองคกรตางๆ ในการจัดระบบสิ่งแวดลอม ดานขยะ    
น้ำเสีย อากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน 
    7.5  ปรับปรุงภูมิทัศนภายในทองถ่ินใหเกิดความสวยงาม  เหมาะสม 
    7.6  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 
   7.7  สงเสริมการดูแลและบำรุงรักษาปาไม  ที่ดิน  โดยการปลูกปาหรือตนไมทดแทน
และรักษาสภาพแวดลอมของแหลงตนน้ำลำธาร 
   7.8  สงเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงคแกไขปญหาภาวะโลกรอน                         
 

  ทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหวยยอดทุกทาน  นโยบายท้ังหมด                   
ที่กระผมไดนำเสนอมานี ้  ไดกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย  รวมทั้งความมุ งมั ่นตั ้งใจ                     
ของกระผมและคณะผ ู บร ิหาร  ท ี ่ จะแก  ไขป ญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห วยยอด                                       
ซ่ึงจะไดเรงดำเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป   ขอบคุณครับ 
   

     นายธวัชชัย  วรพงศพัฒน   
     นายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด 


