
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตา 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตา 

วันจันทร ที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตา 

************** 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงตา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงตา ที่เคารพทุกทาน 

  ตามที่เทศบาลตำบลเวียงตา  ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงตา เมื่อวันอาทิตย ที่ 28 มีนาคม 2564 กระผม นายอำพูน  ทิคำ ผูสมัคร     
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 ไดรับความไววางใจจากประชาชนตำบลเวียงตา  ใหเขามา
เปนนายกเทศมนตรี  เพ่ือบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงตา  กระผมจะทำหนาที่บริหารงานราชการ  
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมาย ระเบียบตางๆ  และ
มติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด  จะทำหนาที่อยางเต็มความรู ความสามารถ ดวยความเสียสละ     
ยึดหลักความถูกตองของระเบียบ กฎหมาย โดยคำนึงถึงความโปรงใส  สุจริต  เปนธรรม  และ
ตรวจสอบได 

  ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไววา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับ 
หนาที่ใหนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต  
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

  บัดนี้  กระผม  นายอำพูน  ทิคำ  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตา  ไดกำหนดนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงตา  โดยนโยบายนี้ตั้งอยูบนกรอบและอำนาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ดังนี้ 

  1. ดานการพัฒนาดานแหลงน้ำ 
      1.1 จัดหาแหลงน้ำเพ่ือใหมีน้ำเพียงพอตอการทำเกษตรกรรมของประชาชนใน
พ้ืนที่อยางพอเพียง 
      1.2 จัดใหมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค 
      1.3 จัดใหมีแหลงน้ำที่เพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค 
  2. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
      2.1 ดำเนินการกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซอมแซม ถนน สะพาน รางระบาย
น้ำ พรอมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืนทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ถนนทุก
สายตองไดมาตรฐาน รวมถึงปรับปรุงซอมแซมถนนเขาพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือการสัญจรไป-มาอยาง
สะดวก ปลอดภัย และประชาชนไดใชประโยชนรวมกันอยางทั่วถึง 
      2.2 ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสวนสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนใชออกกำลังกาย     
เลนกีฬา และพักผอนหยอนใจ 
  3. ดานการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 
      3.1 จะดำเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับตางๆ รวมกับหนวยงาน
ราชการอ่ืน ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึน สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
เพียงพอตอความตองการของนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนผูดอยโอกาส 
เยาวชน ในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง เพ่ือบรรเทาภาระของผูปกครอง 



      3.2 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสมบูรณแบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ และเปนมาตรฐาน 
      3.3 สงเสริม สนับสนุน อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น เชน งานประเพณีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ งานประเพณีปใหมสบปุง ใหมีความยั่งยืนสืบไป 
      3.4 สงเสริมและบำรุงรักษาแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในพ้ืนที่ เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูของเยาวชน เชน ประวัติศาสตรของขบวนการเสรีไทย 
  4. ดานเศรษฐกิจ 
      4.1 สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายไดของครัวเรือน โดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
      4.2 สงเสริม สนับสนุน การทำเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 และเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต
ทางการเกษตรลดการใชปุยเคมีในการผลิต 
  5. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
      5.1 สงเสริมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน รักษาความสะอาด และ
ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย อยางถูกวิธี 
      5.2 ดูแลสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนใหสมบูรณ แข็งแรง ทุกกลุม
อายุอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยเนนการปองกันมากกวาการรักษา 
      5.3 จัดใหมีมาตรการที่รวดเร็วเพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด
ทุกชนิด ซึ่งอาจเกดิการติดตอไดภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเวียงตา 
      5.4 สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีอยูแลวใหคงอยู
ตอไป และดำเนินการพัฒนา สิ่งที่ไมดีใหดียิ่งข้ึน 
  6. ดานสังคมและสวัสดกิารสังคมสงเคราะห 
      6.1 สงเสริมดูแลสวัสดิการใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอายุ เพ่ือให
ประชาชนมีความแข็งแรงดานรางกาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได จัดใหมี      
รถรับ-สง ผูปวยกรณีฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลไดอยางทันทวงที 
      6.2 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส จะไดรับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑนโยบาย
ของรัฐบาลทุกคนและทั่วถึง 
      6.3 สงเสริมและปลูกฝงความรูรักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 
      6.4ดำเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และใหความรวมมือ         
สวนราชการตางๆ ตลอดจนรณรงคสรางชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
      6.5 จัดใหมีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดาน
อาชีพและประสบการณแกกลุมอาชีพ กลุมสตรี ผูนำชุมชน และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
  7. ดานการเมือง การบริหาร 
      7.1 บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงตา 



      7.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการใหบริการของเทศบาลตำบลเวียงตา  
ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการใหบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 
      7.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป การจัดซื้อ/จัดจาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
      7.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล ขาราชการ และพนักงานจาง รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการอบรมทุกระดับ เพ่ือรองรับ
การบริการในแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
      7.5 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร  
ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ควบคูไปกับ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม 
  นโยบายทั้ง ๗ ดานที่กระผมไดกลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพ่ีนอง
ประชาชน และเพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนในตำบลเวียงตา ดังนั้น การดำเนินงานในแตละ
ภารกิจ แตละโครงการ จะสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายที่มีอยูทั้ง 7 ดาน ก็ดวยปจจัย      
ที่สำคัญ คือ การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนที่จะตองชวยกันเปนพลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนอยางจริงจัง 
  กระผม นายอำพูน ทิคำ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน  
ทั้งในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน และประชาชนชาวตำบลเวียงตา ที่จะแปลงนโยบายใน
การพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึนมาอยางจริงจัง และขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทานทราบวา กระผมจะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมัน่และตั้งใจ ใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจาก
พ่ีนองประชาชนใหเขามาทำหนาที่เปนผูบริหาร กระผมมีความมุงมั่นที่จะเขามาพัฒนาเทศบาล 
ตำบลเวยีงตา ใหมีความเจริญกาวหนา กระผมจะดำเนินการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงไว 
ตอสภาเทศบาลแหงนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกตอง ความเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
และที่สำคัญ จะยึดเอาประโยชนสุขและความตองการของพ่ีนองประชาชนเปนที่ตั้ง 
  กระผมขอใหคำมั่นวา จะดำเนินการตามโยบายที่ไดแถลงไวตามแผนพัฒนาเทศบาล 
แผนการดำเนินการ และตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะไดทำตอไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และกระผมเช่ือมั่นวาจะไดรับความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล           
ผูทรงเกียรติทุกทาน ที่จะรวมกันทำงานใหบรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค ตามนโยบายที่ไดแถลงไว   
ทุกประการ  เพราะเปาประสงคของเราทุกคน คือ “ประโยชนสุขของประชาชน” 
  จึงขอแถลงนโยบายมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลเวียงตาทราบ 

...ขอขอบคุณ... 
------------------------------- 


