
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง 

นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลรอ่นทอง วนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลร่อนทอง  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่อนทอง 

  ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  

มาตราที่ ๔๘ ทศ ก าหนดให้ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพ่ือให้

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผย

และต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบ นั้น 

  กระผม นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกาศให้กระผม                    

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตราที่ ๔๘ ทศ ซึ่งได้

ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและ

พัฒนาเทศบาลต าบลร่อนทอง ส าหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนา                

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ป ี             

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลร่อนทอง “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน      

พัฒนาอาชีพ การศึกษา พรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภค เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ด้วยวิถีชีวิตพอเพียงอย่าง

ยั่งยืน” เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่      

รวมทั้ง ความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง     

และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลต าบลร่อนทองได้

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการขยายตัวของชุมชน ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้การเจริญเติบโตของ

ชุมชน มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย 

  ดังนั้น ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

เทศบาลต าบลร่อนทอง ควบคู่ ไปกับการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเ พ่ือให้            



เทศบาลต าบลร่อนทองเป็นเมืองแห่งความสุขส าหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี        

มีแหล่งการศึกษาข้ันพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน รักษาวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลร่อนทอง

สามารถบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบาย          

ในการบริหารไว้ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์ / พันธกิจ ทั้งของเทศบาล และทุกภาคส่วน ดังนี้ 

๑. นโยบายพัฒนาเร่งด่วน 

๑.๑ ยกระดับการบริการรถกู้ชีพฉุกเฉิน จาก EMS(FR) เป็น (BLS) 

๑.๒ จัดท าถนนสีฟ้าในชุมชน เพ่ือการออกก าลังกาย 

๑ .๓ จัดสร้ า งอาคารอเนกประสงค์  เ พ่ือรองรับการศึกษาดู งาน และเป็นตลาดสี เขี ยว                        

ให้ชาวบ้านมีสถานที่จ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรอินทรีย์ 

๑ .๔ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid –๑๙ )                          

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลร่อนทองอย่างเร่งด่วน 

๒. นโยบายด้านการบริหารงาน 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) เพ่ือให้           

ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและ                

การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริม            

การฝึกอบรม การศึกษาดู งาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่ จ า เป็น ส าหรับผู้บริหารและ            

พนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า  

๓. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลร่อนทองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นน า ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 

และปลอดภัยจากมลพิษทุกๆ ด้าน และเพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง จึงจะมีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ สร้างถนนออกก าลังกายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม

และปลอดภัย 

ในส่วนเรื่องของความสะอาดจะให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ    

ลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ      

และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

 



๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการสังคม 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอ ายุผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน                

จะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ 

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ประชาชน   

มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  

๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น  

เพ่ือให้เทศบาลต าบลร่อนทองเป็นแหล่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ

สถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์

และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 

ในด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม จะให้ความส าคัญต่อการจัดงานประเพณี    

ประจ าชาติ และท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ 

โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๖. นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

จัดให้มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย

การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนน คสล . หรือ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    

หรือแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่บ้านเรือน  

/ถนน และปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง นอกจากนี้จะจัดท าป้ายซอย

ต่างๆ ในเทศบาล และเครื่องหมายบอกเส้นทาง อีกทั้งการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง

ในทุกๆ ชุมชนอย่างครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาระบบน้ าประปาในทุกๆ ชุมชน เพ่ือให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 

๗. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ 

เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ / ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง / ข้อมูลด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มากขึ้น อีกทั้งจะมีการสนับสนุน     



การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ      

และการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมากข้ึน 

๘. นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วม            

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น จะจัดให้มีการรณรงค์ฝึกอบรมให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญ

ของการใช้สิทธิในการเลือกตั้ งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล              

โดยจะท าการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล 

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน    

รวมไปถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 

นอกจากนี้จะมีการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญา     

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ              

โดยสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน  

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาล

ต าบลร่อนทองว่า การก าหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง

อย่างเป็นรูปธรรม ตามภารกิจของเทศบาล แต่การที่จะท าให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

นั้น   ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล            

รวมถึงประชาชน และทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือความเจริญรุ่งเรือง      

ของเทศบาลต าบลร่อนทองต่อไป 

ขอบคุณครับ 

 

 


