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แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลบางหลวง 
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เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบางหลวง 
           กระผม นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์     ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนใน 
เขตเทศบาลต าบลบางหลวง    ให้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบางหลวง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลบางหลวง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันท่ี  ๒๒  เมษายน ๒๕๖๔   และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล ก่อนเข้ารับหน้าท่ี  กระผมจึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลต าบลบางหลวง แถลงโย
บาย การบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลบางหลวง ได้รับทราบนโยบายการบริหารงานท่ีจะใช้เป็น
แนวทาง ในการบริหารพัฒนาเทศบาลต าบลบางหลวง ให้เจริญก้าวหน้า  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชนชาวเทศบาลต าบลบางหลวง  ภายใต้ค าท่ีว่า “มุ่งมั่นพัฒนา น าความสุข สู่ชุมชนบาง
หลวง” ท่ีกระผมได้มอบไว้ให้กับ พี่น้องชาวเทศบาลต าบลบางหลวง กระผมมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ชุมชนบางหลวง ให้เป็นเมืองท่ีน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน ต่อไป 
           ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบางหลวง และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางหลวง 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต าบลบางหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน และ
ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลบางหลวง ขอแถลงนโยบาย การพัฒนา
เทศบาลต าบลบางหลวง ดังนี้ 
  ๑. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารบ้านเมืองที่ดี และการบริการ 
           การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ นับว่าเป็น
กระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะผลักดันให้ภารกิจ การงานของเทศบาลไปสู่ผลส าเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก และ
เพ่ือให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข จึงก าหนดไว้ดังนี้  
                   ๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินการทางการเมือง   ใช้แนวทางในการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข   โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้   เสนอความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะการท างานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา 
                  ๑.๒ ส่งเสริมการบริหารงานองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรภายใน
องค์กรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และชุมชน 
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 ๑.๓ ส่งเสริม การให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
                   ๑.๔ ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
เผยแพร่กิจการงานของเทศบาล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
                  ๑.๕ ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงส านักงานเทศบาล ให้สะอาด สะดวก ทันสมัย เหมาะสม 
ในการให้บริการประชาชน  
 

๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมท้ังจัดการฝึกอบรม ความรู้ด้านอาชีพ  
                 ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นท่ียอมรับของชุมชน  
 ๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์ และสืบสาน 
 ๒.๓  ส่งเสริมงานประเพณท้ีองถิ่นชุมชนบางหลวง  จัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาล
ตรุษจีน  
 

 ๓. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
                   ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โดยน าศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการพัฒนา 
ท่ีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นท่ี  
 ๓.๒ ส่งเสริม การด าเนินการบริหารงานชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สังคม เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง เกิดความสงบเรียบร้อยอันดี และเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติด  
 

 ๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  จะด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน การท่องเท่ียว และส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน ให้ประชาชนมีงานท า มีการประกอบสัมมาอาชีพท่ีดีและมีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
รวมท้ังสร้างบรรยากาศที่ดี ส าหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ดังนี้ 
                   ๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน จัดระบบ สร้างระเบียบตลาดกลางวัน และตลาดกลางคืน ให้มีความสะอาด มีคุณภาพ ถูก
สุขลักษณะ เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
 ๔.๒ ปรับปรุงศูนย์ท่องเท่ียวตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลการ
ท่องเท่ียวและรองรับนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน  
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  ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ 
 

  ๕. นโยบายด้านการกีฬา               
                  ๕.๑ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสุขภาพ บริเวณพื้นท่ีส านักงานเทศบาลต าบลบางหลวง  
ให้เป็นศูนย์กลางการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพในทุกระดับ 
 ๕.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นันทนาการเพ่ือประชาชน รวมท้ังกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                   ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก เทศบาลต าบลบางหลวง 
 

 ๖. นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
  เพื่อเป็นการป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้ 
น่าอยู่ โดยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และความมีสีสัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด สะดวก สวยงาม 
ปราศจากมลพิษ เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นท่ีประทับใจแก่นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน 
พร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดย
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                   ๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปให้ตระหนักถึงเร่ืองมลพิษสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก 
ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
 ๖.๒ บริหารจัดการพัฒนาการจัดการขยะ ตั้งแต่การจัดเก็บขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ 
การก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสะอาด ตลาด ชุมชน  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
                   ๖.๓ ปรับปรุงพัฒนาแม่น้ า คูคลอง และคลองบางหลวง ให้เป็นคลองสวยน้ าใส เพื่อให้
น้ าไหลสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการแก้ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี  
                 ๖.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในส านักงาน 
ชุมชน ไหล่ทาง สวนสาธารณะให้สวยงาม ร่มร่ืน เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อน และลดภาวะโลกร้อน 
 ๖.๕ จัดสร้างโดมบริเวณพื้นท่ีหน้าศูนย์ท่องเที่ยวตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ เพ่ือเป็นลาน
อเนกประสงค์ ลานจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมนันทนาการ และสันทนาการต่าง ๆ รวมท้ังการจัดให้
เป็นตลาดกลางคืน 
 ๗. นโยบายด้านสาธารณสุข 
                  ๗.๑ ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดให้มี
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
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  ๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานการบริการด้านสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลต าบลบางหลวง เพื่อให้บริการประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนด้าน
บริการสาธรณสุขได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 ๗.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค  ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคได ้
 ๗.๔ ส่งเสริมและพัฒนาจัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอาย ุและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให ้
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๕ จัดด าเนินโครงการนายกลงพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ แก่ผู้ป่วย 
ติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 ๗.๖ ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ และจัดระบบ ระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน 
เพ่ือยกระดับให้มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
 

 ๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
    เพื่อเป็นการจัดบริการขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการขยายตัว และการ
เจริญเติบโตของเมืองและให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงมีความสะดวกปลอดภัยและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้ 
                   ๘.๑ ปรับปรุงและจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าเยือน ยิ่งขึ้น 
 ๘.๒ จัดการระบบการระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ า การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓ ส่งเสริมและพัฒนา สร้างถนนภายในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย 
                   ๘.๔ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบน้ าประปาให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน เพียงพอและท่ัวถึง  
                   ๘.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล ก าหนดพื้นท่ีจอดรถ และ
ติดตั้ง เคร่ืองหมาย และสัญญาณไฟจราจร  
 ๘.๖ ส่งเสริม พัฒนาระบบการระบายน้ า และการสร้างเขื่อน ก าแพงป้องกันน้ าท่วม
ชุมชน 
  
 
 
 



-๕- 
 ๙. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน                   
 ๙.๑  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย โดยก่อสร้าง
ระบบการส่งน้ าดับเพลิง จุดกระจายน้ า หัวจ่าย รวมท้ังเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ท่ีมีคุณภาพ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอและครอบคลุมพื้นท่ี 
                ๙.๒ ติดตั้ง บ ารุงรักษา กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และบุคคลท่ัวไป ให้มเีพียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
 ๙.๓ สรรหาและพัฒนาบุคลากรงานป้องกัน อาสาสมัครชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ 
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน 
 

 ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลบางหลวงที่เคารพ นโยบายการบริหารงานเทศบาล
ต าบลบางหลวง ท่ีกระผมต้องน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดท าวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังการจัดสรรเงินงบประมาณ ท้ังนี้ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งสู่ความส าเร็จ และจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ให้
สภาเทศบาลต าบลบางหลวงทราบทุกปี และในโอกาสนี้ ต้องขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาล  
ท่ีได้กรุณาให้โอกาส แจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน หากท่านมีความประสงค์ 
ท่ีจะเสนอแนะข้อคิดเห็นใด หรือต้องการให้กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือต้องการ
น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ขอได้โปรดกรุณาแจ้งให้กระผม หรือ
คณะผู้บริหาร ได้ตลอดเวลา เพื่อเราจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวบางหลวง อย่างแท้จริง ต่อไป. 
  
            
         ขอขอบพระคุณ ครับ 


