
ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลสระขุด 
กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลสระขุด  

วนัท่ี 12  พฤษภำคม  2564 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลสระขุด 
.......................................................... 

เรียน ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระขุด ท่ีเคำรพตำมท่ีเทศบำลต ำบลสระ

ขุด ได้จดัให้มีกำรเลือกตัง้นำยกเทศมนตรีต ำบลสระขุด เมื่อวนัท่ี 28 มีนำคม 2564 กระผม นำยวินยั 
พรหมสุรินทร์ / ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้นำยกเทศมนตรีต ำบลสระขุด หมำยเลข ๒  ได้รบัควำมไว้วำงใจจำก
ประชำชนต ำบลสระขุด ให้เข้ำมำเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลสระขุด เพ่ือบริหำรงำนเทศบำล กระผมจะท ำ

หน้ำท่ีบริหำรงำนรำชกำรภำยใต้กรอบของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช 2560 ภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ และมติคณะรฐัมนตรีอย่ำงเคร่งครดั จะท ำหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ด้วยควำมเสียสละ ยึดหลักควำมถูกต้องของระเบียบ กฎหมำย โดยค ำนึงถึงควำมโปรง่ใส สุจริต เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 

ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มำตรำ 48 ทศ 

ก ำหนดไว้ว่ำ “ก่อนนำยกเทศมนตรี เข้ำรบัหน้ำท่ี ให้นำยกเทศมนตรี แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลโดย
ไม่มีกำรลงมติ ภำยใน 30 วนั นับแต่วนัประกำศผลกำรเลือกตัง้นำยกเทศมนตรี” นัน้  

บัดนี้ กระผม นำยวินัย  พรหมสุรินทร์ นำยกเทศมนตรีต ำบลสระขุด ได้ก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลสระขุด โดยนโยบำยนี้ตัง้อยู่บนกรอบ และอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล 

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มำตรำ 
50 ดงันี้ 

1. ด้ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ มุ่งเน้นกำรก่อสร้ำงปรบัปรุง บ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน รำงระบำยน ้ำ พร้อมทัง้

ปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง ทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบำล ถนนทุกสำยต้องได้มำตรฐำน กำรสญัจร
ไป-มำ สะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และปรบัปรุงภูมิทศัน์ตลอดแนวถนนทุกสำย โดยกำรปลูก
ต้นไม้ จดัสร้ำงสำธำรณูปโภค เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่ำงทัว่ถึง 

1.2 ปรบัปรุงระบบประปำ โดยมุ่งเน้นให้มีน ้ำประปำท่ีสะอำด เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน ทุกครวัเรือน ปรบัปรุงเพ่ิมเติมระบบประปำท่ีมีอยู่เดิมให้ดีมีมำตรฐำน 



1.3 ปรบัปรุงภูมิทศัน์และพฒันำสวนสำธำรณะ ให้ประชำชนออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ และพกัผ่อน
หย่อนใจ 

2. ด้ำนศึกษำ วฒันธรรม  และประเพณี 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำในระดบัต่ำงๆ ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ให้มีกำรจดักำร

เรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน สนับสนุนทุนกำรศึกษำ

ให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกำส เยำวชน ในเขตเทศบำลอย่ำงทัว่ถึง เพ่ือบรรเทำภำระของ
ผู้ปกครอง สนับสนุนร่วมมือประสำนงำนกับสถำนศึกษำให้มีสือ่กำรเรยีนกำรสอนด้วยระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย หรือไวไฟ (wifi) ทุกหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนท่ีเทศบำล 

2.2 พฒันำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์แบบ มีขดีควำมสำมำรถทดัเทียมกับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
อื่นๆ 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนประเพณีต่ำงๆ อนุรกัษ์และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น 

งำนประเพณีรดน ้ำด ำหวัผู้สูงอำยุ กำรบวชภำคฤดูร้อน ประเพณีลอยกระทง กำรแข่งขนัเรอื
พำย และอื่นๆ ให้มีควำมยัง่ยืน สืบไป 

2.4 ส่งเสริม บ ำรุงกลุ่มอำชีพและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ท่ีจดัตัง้ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ รูปแบบ เน้ือหำ
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยในกำรตัง้แก่สำธำรณชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบำล แสดงถึงภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 

3.1 ส่งเสริมอำชีพ เพ่ิมรำยได้ของครวัเรือน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้ำน จกัสำน ทอเสื่อ กลุ่มเกษตร

อินทรีย์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจดัท ำเกษตรกรรม สร้ำงและบ ำรุงคลองน ้ำในกำรท ำนำปี และเกษตร

อินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและผลผลิตทำงกำรเกษตร ลดกำรเผำตอซังข้ำว ลดกำรใช้

ปุ๋ยเคมีในกำรผลิต 
3.3 อุดหนุนงบประมำณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบำล เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแขง็แก่ชุมชน 

4. ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมรกัษำควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของชุมชน รกัษำควำมสะอำด และกำรก ำจดัขยะ  
มูลฝอยอย่ำงถูกวิธี  

4.2 ดูแลส่งเสริมสุขภำพ พลำนำมยัของประชำชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอำยุ อย่ำงทัว่ถงึ

และเท่ำเทียม โดยเน้นกำรป้องกันมำกกว่ำกำรรกัษำ 
4.3 จดัให้มีมำตรกำรท่ีรวดเร็ว เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบำดทุกชนิด ซึ่งอำจ

ติดต่อได้ภำยในเขตพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลสระขุด 



4.4 ส่งเสริม อนุรกัษ์ ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และท่ีไม่ดีต้อง
พฒันำให้ดีขึ้น จดัสร้ำงสวนส่งเสรมิสขุภำพ กำรออกก ำลังกำย 

5. ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
5.1 ส่งเสริมและพฒันำกำรกีฬำและนันทนำกำรแก่เด็ก เยำวชน ประชำชน ผู้สูงอำยุ เพ่ือให้

ประชำชนทุกระดบั มีโอกำสได้เล่นกีฬำและออกก ำลังกำย เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพและ

สมรรถภำพท่ีดี มุ่งเน้นกำรปลูกฝังควำมมีน ้ำใจเป็นนักกีฬำ เกิดควำมรกั ควำมสำมคัคีใน
ชุมชน 

5.2 ปรบัปรุงสนำมกีฬำเทศบำลต ำบลสระขุดให้ได้มำตรฐำน มีอุปกรณ์ในกำรเล่นอยำ่ง

เหมำะสมและเพียงพอ 
 
 

 
6. ด้ำนสงัคม และสวสัดิกำรสงัคมสงเครำะห์ 

6.1 ส่งเสริมดูแล สวสัดิกำรให้กับประชำชนทุกเพศ ทุกวยั ทุกกลุ่มอำยุ เพ่ือให้ประชำชนมีควำม
เข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตท่ีดี และสำมำรถเพ่ิงตนเองได้ จดัให้มีรถรบั-ส่งผูป่้วยกรณีฉกุเฉินไป

โรงพยำบำลอย่ำงเร่งด่วนทนัเหตุกำรณ์ 
6.2 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รบัเบ้ียยงัชีพ ตำมหลักเกณฑ์นโยบำยของรฐับำลทุก

คน และทัว่ถึง 

6.3 ส่งเสริมปลูกฝัง ควำมรู้รกัสำมคัคี จดัระเบียบชุมชน รกัษำควำมสงบเรียบร้อย ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกรูปแบบ 

6.4 ตอบสนองนโยบำยของรฐับำล และให้ควำมร่วมมือส่วนรำชกำรต่ำงๆตลอดจนรณรงค์สรำ้ง

ชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
6.5 จดัให้มีกำรอบรม สมัมนำ ทศันศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนอำชีพและ

ประสบกำรณ์ แก่กลุ่มอำชีพ กลุ่มสตรี ผู้น ำชุมชน และในกำรพฒันำบุคลำกรของเทศบำล 

6.6 ส่งเสริม สนับสนุน กำรรกัษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูแลกำรจรำจร 
7. ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 

7.1 บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจริต  โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักกำร

บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนในเขตเทศบำล
ต ำบลสระขุด 



7.2 เสริมสร้ำง พฒันำศักยภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลสระขุด ปรบัปรุงสถำนท่ีท ำงำน 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรให้บริกำรประชำชน ให้สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภำพ 
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถิ่น กำรจดัท ำแผนพฒันำ 

กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรจดัซื้อ/จดัจ้ำง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำร

บริหำรจดักำรภำครฐัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7.4 พฒันำศักยภำพของบุคลำกรทุกระดบั ทัง้ผู้บริหำรศึกษำต่อ ทัง้ระดบัปริญญำตรี และ

ปริญญำโท กำรศึกษำอบรม หลักสูตรต่ำงๆ เพ่ือรองรบักำรบริหำรในแต่ละด้ำน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและกำรบริหำร ภำยใต้ระบอบ

ประชำธิปไตย ในระบอบสภำท้องถิน่ สมำชิกสภำท้องถิ่น ควบคู่ไปกับกำรพฒันำระบอบ

ประชำธิปไตยของภำคประชำสงัคม 

 

 

 

นโยบำย ทัง้ 7 ประกำรนี้ ท่ีกล่ำวมำแล้วนัน้ ล้วนมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชำชน 

และเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชำชนในต ำบลสระขุด  ดงันัน้ กำรด ำเนินงำนในแต่ละ
ภำรกิจ แต่ละโครงกำร สำมำรถเดินหน้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีมีอยู่ทัง้ 7 ประกำร และ
ปัจจยัท่ีส ำคญัคือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและทุกภำคส่วน ท่ีจะต้องช่วยกันเป็นพลังท่ี

ส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนอย่ำงจริงจงั  

กระผมหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คงจะได้รบัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทัง้ในส่วนของสมำชิก
สภำเทศบำล ประชำชน ท่ีจะแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมำอย่ำงจริงจงั และใน
กำรนี้ กระผมขอแนะน ำทีมงำนบริหำรท่ีจะเข้ำมำช่วยเหลืองำนของกระผม ดงันี้ 

1. นำยประกอบ  ภู่สวสัดิ ์ รองนำยกเทศมนตรี คนท่ี 1 

2. นำยพงษ์เทพ  มำมิดำ รองนำยกเทศมนตรี คนท่ี 2 
3. นำงธนพร  จนัทบูลย์ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
4. นำยพีรชยั  กุลไชย ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 



กระผม ขอเรียนให้สมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่ำนทรำบว่ำ กระผมจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
มุ่งมัน่ และตัง้ใจ ให้สมกับท่ีได้รบัควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชน ให้เข้ำมำท ำหน้ำท่ีเป็นผู้บริหำร 

กระผมมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเข้ำมำพฒันำเทศบำลต ำบลสระขุด ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ โดยจะด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยท่ีได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลแห่งนี้ โดยจะค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรม และ
บริหำรงำนท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ และท่ีส ำคญั จะยึดเอำประโยชน์สุขและควำมต้องกำรของพ่ีนอ้ง

ประชำชนเป็นส ำคญั 

กระผมขอให้ค ำมัน่ว่ำ จะด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีแถลงไว้ ตำมแผนพฒันำเทศบำลและ
แผนกำรด ำเนินกำรท่ีจะได้ท ำต่อไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ รวดเร็ว ซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส และกระผม
เช่ือมัน่ว่ำจะได้รบัควำมร่วมมอืสนับสนุนจำกสมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน ท่ีจะร่วมกันท ำงำน

ให้บรรลุผลส ำเร็จท่ีพึงประสงค์ ตำมนโยบำยท่ีได้แถลงไว้ทุกประกำร เพรำะเป้ำประสงค์ของเรำทุกคนคือ 
“ประโยชน์สุขของประชำชน”  

ทัง้นี้ นโยบำยท่ีน ำเสนอ อยู่ภำยใต้เงื่อนไข อ ำนำจหน้ำท่ี และงบประมำณของเทศบำลต ำบล
สระขุดเท่ำนัน้ 

           จึงขอแถลงนโยบำยมำเพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลสระขุดทรำบ 

                                                                                ขอขอบคุณ 

 นำยวินัย  พรหมสุรินทร์  
                                                                       นำยกเทศมนตรีต ำบลสระขุด 


