
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลตาดทองที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทอง  
        ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

กระผม นายสุทธิพงศ์  เวชกามา ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลตาดทอง ที่เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตาดทอง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งก าหนด  
ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น กระผมขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศเวลา 
เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาล
ต าบลตาดทองเป็นที่ตั้ง กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และพร้อมที่
จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือให้การบริหารงาน
เทศบาลต าบลตาดทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน และยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือ
พัฒนาเทศบาลต าบลตาดทอง  โดยจะพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลตาดทอง ที่ว่า “ประชาชนต้อง
มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี มีรายได้ดี” ที่กระผมได้มอบไว้ให้กับพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลตาด
ทอง กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะท าตาดทองสู่เมืองน่าอยู่ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลตาดทอง ขอแถลง
นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลตาดทอง ด้วย 9 นโยบาย ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
  1.1 ปรับปรุงถนนทุกสายให้สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย โดยเปลี่ยนถนนลูกรังให้เป็นถนน      
คอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นถนนลาดยางตามความเหมาะสม 
 1.2 ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลริมถนนทุกสายที่ไม่มีไฟฟ้าแรงต่ า 
 1.3 จัดระบบการระบายน้ าในทุกๆหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย
พร้อมการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
  1.4 แก้ปัญหาภัยแล้งโดยขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่ การเกษตรให้ทั่วถึง 
 1.5 จัดท าธนาคารน้ าใต้ดินให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการอาชีพ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส าหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ และผู้สนใจ 

 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายออนไลน์ 
 2.3 ปรับปรุงตลาดให้เป็นแหล่งค้าขายที่นิยมชมชอบของประชาชน  

2.4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาชีพแก่คนพิการ 
          2.5. ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละหนึ่งบาท) 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ โคก หนอง นาโมเดล ตามศาสตร์พระราชา 

3. นโยบายด้านสาธารณสุข 
3.1 เฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคระบาดทุกชนิด และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึง 

 3.2 ร่วมมือสนับสนุนการตรวจดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ (รพ.สต.) 
          3.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาล 
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 3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 3.5 ดูแลให้ก าลังใจผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับความสะดวกสบายและมีสุขภาพจิตที่ดี 
 3.6 จัดระบบการก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล (สปสช.) ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม และท่ัวถึงต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตาดทองอย่างต่อเนื่อง 
 3.8 พัฒนาปรับปรุงระบบกู้ภัยและการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. นโยบายด้านการศึกษา   
4.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลต าบลตาดทอง ให้นักเรียนมีคุณภาพ           

มีพัฒนาการวัยเด็กท่ีดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม  
4.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือให้ทันสังคมโลกปัจจุบันโดยจัดให้มีอินเตอร์เน็ตฟรีไวไฟอย่าง

ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
         4.3 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โดยพัฒนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ 
         4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระบบเช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม ในเขตเทศบาลต าบล
ตาดทอง 

5. นโยบายด้านการกีฬา               
5.1 ส่งเสริมการให้มีการกีฬาทุกประเภท และเพ่ือสุขภาพในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
5.2 จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน โครงการกีฬาต้านยาเสพติดปีละ 1 ครั้ง 
5.3. ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีทุกหมู่บ้าน 
5.4 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทุกระดับ เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5.6 จัดให้มีลานกีฬา อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนอย่างทั่วถึง 

6. นโยบายด้าน ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นเช่นประเพณีบุญบั้งไฟ สรงน้ า            

ฮีตสิบสองคองสิบสี่  
 6.2 อนุรักษ์และปรับปรุงโบราณสถานให้คงทนถาวรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของท้องถิ่น 

 6.3 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานธาตุก่องข้าวน้อยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 6.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกด้านสาขา ทุกสาขา 
 6.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

7. นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7.1 ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 7.2 ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
 7.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 7.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7.5 รณรงค์การลด ละ เลิก การดื่มสุรา อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันโรคมะเร็งตับ 
          7.6 ส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ และส่งเสริมโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง   
อายุ 6 ปี   
       7.7 ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ                       
        7.8 จัดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขต 
เทศบาล และบุคคลทั่วไป 

7.9 ร่วมมือกับฝ่ายปกครองเพ่ือส่งเสริมและพัฒนายามชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

8. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 จัดระบบการเก็บขยะ โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือการคัดแยก
ขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
     8.2 พัฒนาแหล่งน้ า ห้วย หนอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตรและเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

8.3 ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และทาง
ธรรมชาติ 

8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมการอนุรักษ์  การบ ารุงรักษา      
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชด าริฯ 
8.6 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างกว้างขวาง 
8.7 จัดระบบการระบายน้ าในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

9. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริการ และการบริหาร 
          การด าเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริการ และการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะ
ผลักดันให้การบริการ และการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลประสบผลส าเร็จ ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก และเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงก าหนดไว้ดังนี้ 

9.1 ส่งเสริมการด าเนินการทางการเมือง ใช้แนวทางในการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการท างานของ
ผู้บริหารได้ตลอดเวลา 
          9.2 ส่งเสริมการบริหารองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงสุด 
         9.3 ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม 
         9.4 ส่ง เสริมการประชาสัมพันธ์  เ พ่ือการเผยแพร่การบริหารงานของเทศบาลอย่างทั่ วถึง             
และมีประสิทธิภาพ 
           9.5 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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   9.6 ส่งเสริมการบริหารงานในระบบสารสนเทศ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
ทั่วประเทศ 
           9.7 ส่งเสริมการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กร เช่น จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
           9.8 ส่งเสริมความโปร่งใสในการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กร          
           9.9 ส่งเสริมการบริหารองค์กรให้มีมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
           9.10 ส่งเสริมการด าเนินการและกิจกรรมการป้องกันการทุจริตมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร 
          9.11 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น ด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
          9.12 ส่งเสริมการด าเนินการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต เช่น แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  แสดงความก้าวหน้าในการ
ด า เนิ น งานตามแผนปฏิบัติ ก ารป้องกันการทุ จริ ต  ร ายงานการก ากับ  ติ ดตามการด า เนิ นการ                   
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
          9.13  เสริมสร้างมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่น การแสดงการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และ แสดงผล                    
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตาดทองที่เคารพ  ทั้งหมดที่กระผมน าเสนอ
มานี้ คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลตาดทอง ที่กระผมต้องน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง โดยการจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งท าการ
จัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้  เพ่ือความส าเร็จใน ก้าวหน้า ก้าวไกล และจะรายงานผลการด าเนินงาน         
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้สภาเทศบาลต าบลตาดทองทราบทุกปี และในโอกาสนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่าน
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้กระผมได้
ด าเนินการในเรื่องใดหรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ขอได้โปรด
อย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาหรือ
เลขานุการของกระผมได้ตลอดเวลา เพ่ือเราจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
  

นายสุทธิพงศ์ เวชกามา  
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลตาดทอง 


