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เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 กระผม
นายสันติชัย  ตังสวานิช  ไดรับความไววางใจจากประชาชนเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลือกตั้งเขามาดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 แลว นั้น 

  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ 
แห งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ . 2496 และแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี 14) พ .ศ . 2562 ความวา  
“กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี” 

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง และคณะผูบริหารไดกําหนดนโยบาย
ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงแลว โดยยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมถึง
กรอบอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหมี
ความเจริญกาวหนา ท้ังในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การสงเสริมดานศิลป 
วัฒนธรรมและประเพณี ดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ดานพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการท่ีดี ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง สามารถบรรลุตามภารกิจและเปาหมาย จึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงไว ดังนี้ 

   1. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      1.1 กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําใหคลอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือใหการระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ไมมีปญหาน้ําทวมขัง 
           1.2 กอสราง ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพ้ืนท่ี เชน ถนน ทางเทา สะพาน 
ระบบไฟฟาแสงสวาง ใหท่ัวถึงและไดมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ
ความเจริญเติบโตของเมือง เชน ปรับปรุงฟุตบาททางเทา สรางเมืองใหสวยงาม 
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      1.3 กอสรางปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา ทําใหน้ําประปามีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
เพ่ือใชการอุปโภคและบริโภค และมีกําลังการผลิตอยางพอเพียงกับผูใชบริการ รวมท้ังขยายทอเมนประปา  
และเพ่ิมโรงจายน้ําประปาใหท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจายน้ําประปา  
       1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหมีความเรียบรอย สวยงาม มีความเปนอัตลักษณของ
เมืองแกลง รวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางทางเดิน ทางจักรยานริมแมน้ําประแสร พัฒนาและขยายพ้ืนท่ี 
สีเขียว เพ่ือการพักผอนหยอนใจ และเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ  
        1.5 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณจราจรในจุดท่ีสําคัญ เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชเสนทางการจราจร 
       1.6 ติดตั้งโซลาเซลล ใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือชวยลดคาไฟฟาบริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง และในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

   2. นโยบายดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การสงเสริมดานศิลป วัฒนธรรมและประเพณี 
               2.1 สงเสริมสนับสนุนการใชดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยติดติดต้ัง wifi hot-spot  
สรางแพลทฟอรม แอพพลิเคชั่น เพ่ือการคาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
                   2.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีสถานท่ีขายของและชองทางการจัดจําหนายสินคา โดยจัด
โครงการถนนคนเดินตามถนนสายตาง ๆ เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายไดใหกับประชาชนและชุมชน  
           2.3 สงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว ในรูปการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และ 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยอบรมใหความรูแกเยาวชน เพ่ือเปนไกดนําเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองแกลงหรือใกลเคียง,  
การใชรถ ขสมก. ใหบริการคนในชุมชนใหมากข้ึน, จัดทําจุดเช็คอินทเพ่ือบริการนักทองเท่ียว เปนตน  
           2.4 บํารุง รักษา ฟนฟู ศิลป วัฒนธรรม และประเพณีของทองถ่ิน และการจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมของประชาชน  
                        2.5 สงเสริมสนับสนุนใหเปนครัว  EEC จัดทําโครงการอาหารอรอย ใหเปนเมืองแวะพัก
ทานอาหาร 
                        2.6 สงเสริมกิจกรรมสามยานเมืองกวี เพ่ือเปนจุดทองเท่ียว 

  3. นโยบายดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
       3.1 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหเด็กระดับปฐมวัย
ไดรับการศึกษาเตรียมความพรอมเพ่ิมข้ึนอยางท่ัวถึง  
                3.2 สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เนนสรางทักษะ STEM (Science, 
Technology, English, Mathmetic) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อังกฤษ คณิต เปนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ 
ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชา  เนนการพัฒนาทักษะ เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น และเพ่ิมทักษะภาษาจีนในการสื่อสาร เปนตน และสงเสริมการเรียนรูเกษตรตั้งแตเด็ก 
         3.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดใหมีหองสมุดสาธารณะ/หองสมุดแหงการเรียนรู  
ฟรี Wifi ตลอดจนใหมีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะในดานตาง ๆ  
เชน การอบรมการใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน      
         3.4 การบริหารและจัดการศึกษาของทองถ่ินในอนาคต ใหสอดคลองกับระบบ 
การจัดการศึกษาของชาติ  
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           3.5 สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ินในอนาคต  
ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
      3.6 สงเสริมสนับสนุนทักษะดานกีฬา ดานดนตรี ดานศิลปะ และนันทนาการ ใหกับ
เยาวชนและประชาชน เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพ่ือสรางภูมิคุมกัน 
ทางสังคมท่ีด ี
      3.7 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย โดยจัดสรางศูนยฟตเนสในรม, จัดสรางสนาม
กีฬาเอกซตรีมเพ่ือเยาวชน และจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ เปนตน 

  4. นโยบายดานพัฒนาสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต 
               4.1 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ  ให มี ศักยภาพ โดยจัดตั้ งศูนยฝกอาชีพ  
เพ่ือเสริมสรางความรู เพ่ิมทักษะทางอาชีพ และสรางชุมชนใหเขมแข็ง สนับสนุนกองทุนตาง ๆ ท่ีมีอยูใหมี 
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
               4.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีสําหรับชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขาใจ
ในเทคโนโลยี นําไปตอยอดทางธุรกิจ และการศึกษา  
          4.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ดวยการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ท่ีประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

    4.4 สงเสริมผูดอยโอกาส เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ผูยากไร ใหไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  

    4.5 สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน จัดใหมีโรงเรียนผูสูงอายุ  
และศูนยนันทนาการผูสูงอายุ เปนตน 

    4.6 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาและเปนประโยชนให กับสตรี  
เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ และผูพิการ เชน ลีลาส ไลนแดนซ หรือแอโรบิค เปนตน 

5. นโยบายดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
    5.1 สงเสริมสนับสนุนอุปกรณการแพทย ท่ี ทันสมัย การใหบริการทางทันตกรรม  

การใหบริการในชองปาก โดยการจัดตั้งคลินิกทันตกรรม เพ่ือบริการประชาชน และจัดให มีบริการ 
ดานสาธารณสุขในดานตาง ๆ อยางท่ัวถึง 

    5.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งธนาคารอุปกรณการแพทย เพ่ือใหบริการกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

    5.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีหนวยรถเคลื่อนท่ีสงตอผูปวย โดยมีรถเคลื่อนท่ีบริการรับ – สง 
ผูปวยติดเตียงและผูสูงอายุ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

    5.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน/ผูสูงอายุ ระดับชุมชน เพ่ือเปน 
ศูนยสงเสริมการจัดกิจกรรมของผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุไดมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมและบริการท่ีเหมาะสม  
เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุและผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม และภูมิปญญา 

    5.5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ และประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของควบคุมสถานการณของโรค 
       5.6 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
           5.7 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
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           5.8 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาดตามถนนสายตาง ๆ 
รวมท้ังการฟนฟู ดูแลความสะอาดในแมน้ําลําคลอง และระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพ 
และสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 
          5.9 สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูการกําจัดขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน เพ่ือใหการ
บริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีประสิทธิภาพ 
          5.10 สงเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล 
                        5.11 สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบดูแล ทําหมันสุนัข/แมว จรจัด 
                        5.12 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ Telemedicine เทเลเมดิซีน (บริการให
คําปรึกษาทางไกล) เพ่ือความสะดวกของผูปวย และลดการแออัดในโรงพยาบาล 
                   5.13 สงเสริมปรับปรุงตลาดสดใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย  
                     5.14 ปรับปรุงโรงฆาสัตว ให ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน ตามระเบียบ กฎหมาย 
กรมปศุสัตว 
                       5.15 สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดการดูแลตนไมและสิ่งแวดลอม 

   6. นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี  
              6.1 จัดทําแอพพลิเคชั่นเพ่ิมความสะดวกในการติดตอ รับขอมูลขาวสาร ชําระ- 
คาน้ําประปา ขออนุญาตตาง ๆ กับทางเทศบาล 

                   6.2 ปรับปรุงและกอสรางอาคารสํานักงาน เพ่ือรองรับประชาชนมาใชบริการ ใหมีความ
สะดวกสบาย ไมแออัด และรองรับการจัดสรรกองการตาง ๆ ใหม 

       6.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาทองถ่ิน โดยผานกระบวนการเวที
ประชาคม เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 

        6.4 สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล 
รวมถึงความรูความเขาใจในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  
      6.5 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรของเทศบาลให ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู 
ความสามารถอยางเหมาะสม สรางความสามัคคีในองคกร 
       6.6 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให มี เครื่องมือเครื่องใช ในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  
ใหเพียงพอและทันสมัย เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
      6.7 บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  กระผมขอเรียนใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
ทุกทานทราบวา กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ันและตั้งใจ ท่ีจะพัฒนาเทศบาลใหเจริญกาวหนา และจะ
ดําเนินการตามท่ีไดแถลงตอสภาแหงนี้ โดยคํานึงถึงความถูกตอง และการบริหารงานท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เพ่ือตอบสนองความตองการและประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชน และพัฒนาเทศบาลตําบล-
เมืองแกลงใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป 
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