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คําแถลงนโยบาย 
ของ 

นายไพฑูรย์  โพธ์ิทอง 
นายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร 

แถลงตอ่สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
วันที่๒๕กมุภาพันธ์  พ.ศ.255๘ 

ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โรงเรียนบ้านแพะดอนตัน (เดิม) 
******************************************************** 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 

ตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/2557ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒557 
และประธานกรรมการสรรหา ประกาศแต่งตั้งตามประกาศที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
ให้ข้าพเจ้า นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง และให้
ข้าพเจ้าฯ ได้เข้ามารับตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แล้วนั้น 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๔๘ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 
1117 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 1.3 ระบุว่า“ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มี
การลงมติ”ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสรรหาได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
บัดนี้ข้าพเจ้าได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว  โดยดําเนินการ
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นและ
ต้ังใจข้าพเจ้าพร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ดังนี้  
 

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   
และทา่นผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 
การบริหารงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ถูกกําหนดให้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่และ

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายที่ข้าพเจ้าแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในวันนี้ ก็ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวข้างต้น  โดยนโยบายท่ีกําหนดไว้มีทั้งหมด ๕ ด้าน ดังนี้ 

 



 
 
๑. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 
๑.๑  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค สร้างความรัก ความสามัคคี 

ปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรและชุมชน 
๑.๒ นําระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความมั่นคง ก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

๑.๓ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรร
งบประมาณให้ชุมชนต่างๆ  อย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

๑.๔ จัดศูนย์บริการรับแจ้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉินและข้อร้องเรียนต่างๆตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๑.๕ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามความ

เหมาะสมและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตในชุมชน 
๑.๖ ดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานและอาคารประกอบอื่นเพื่อรองรับการให้บริการ

ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประทับใจและเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน 
 
๒ นโยบายดา้นสาธารณปูโภคและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจําตําบลเพื่อให้บริการประชาชนเมื่อเกิด

ภัยพิบัติต่างๆ  ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.๒ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนสีเขียว น่าอยู่น่าเยี่ยมชม และลดภาวะโลกร้อน 
๒.๓ ดูแล รักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าตามถนนตรอกซอย ให้มีความสว่าง ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน 
๒.๔ จะดําเนินการสร้างถนนและซ่อมแซม บํารุงรักษาถนนหนทาง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้มี

สภาพดี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 
๒.๕ จัดหาน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อทําการเกษตร ดูแลรักษาแหล่งน้ํา

ในชุมชนที่ขาดแคลน เช่น จัดต้ังเครื่องสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้า ทําประปาหมู่บ้านตามความเหมาะสมของ
ชุมชนและขยายเขตประปาภูมิภาค 

๒.๖กําจัดขจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย น้ําขัง อย่างเป็นระบบ 
 
๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓.๑ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ ให้ทันสมัยปลอดภัยให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่

นําบุตรหลานไปฝากเลี้ยง 
๓.๒ จัดต้ังศูนย์ผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมที่ทําร่วมกัน 
๓.๓ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 



๓.๔ ส่งเสริมสถานศึกษา (โรงเรียน) ให้มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับนักเรียนและผู้ที่
สนใจ 

๓.๕ ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน 

๓.๖ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เพื่อสืบทอดคู่ชุมชน เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  

๓.๗ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อคงอยู่คู่สังคมไทยเช่น แห่เทียนพรรษา 
 
๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
๔.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง อยู่ดีกินดี 
๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมของสถานีอนามัย ให้การบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. ผู้ติดเชื้อ 

ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

๔.๔ ติดตามและจัดสรรงบประมาณ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล 
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา กิจกรรมการออกกําลังกายทุกชุมชน 
๔.๕ สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพื่อห่างไกลยา

เสพติด 
๔.6 พัฒนาสุขภาพ ให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 
๕. ดาํเนินการตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละรัฐบาล 
๕.๑ จะยึดมั่นค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วย 

5.1.1มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
5.1.2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
5.1.3กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 
5.1.4ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5.1.5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
5.1.6มีศีลธรรม รกัษาความสัตย์ หวงัดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
5.1.7เข้าใจเรียนรูก้ารเปน็ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
5.1.8มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่ 
5.1.9มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
5.1.10รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
5.1.11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
5.1.12คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 



5.2จะดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยืดถือปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  และท่านผู้มี
เกียรติทุกท่าน 

 
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครนี้  ต้ังมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล การทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็น
ธรรมในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครทุกท่าน และที่สําคัญอย่าง
ยิ่งคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครข้าพเจ้าจะนํานโยบายท่ีได้กล่าวมานี้ไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามนโยบายที่ได้แถลง
ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในวันนี้ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 


