
 
คําแถลงนโยบาย 

ของ   
นายปัญญา  สัตยกาญจน์ 

นายกเทศมนตรตีําบลหนองบวั 

แถลงต่อสภาเทศบาลตาํบลหนองบวั ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว ครั้งแรก 
วันอังคารที ่ ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  
อําเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี 

................................... 
 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว และสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน   

  กระผมนายปัญญา   สัตยกาญจน์  นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว ขออนุญาต 
เรียนท่านประธานสภา  ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลหนองบัว 
ที่เคารพรักทุกท่าน  เพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกัน   

  ท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศรับรองผล        
การเลือกต้ัง ให้กระผมได้รบัการเลือกต้ัง เป็นนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว ตามประกาศคณะกรรมการ   
การเลือกต้ัง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ซึง่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  รวมถึง           
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ  กําหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหน้าที่      
ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกต้ังนายกเทศมนตร ี  ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมเอกสารแถลงนโยบาย แจกให้เพื่อนสมาชิกทุกคน       
ที่มาประชมุในวันนี้เรียบร้อยแล้ว  และได้มกีารถ่ายทอดระบบเสียงตามสาย  ของเทศบาลตําบลหนองบัว   
เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

  ท่านประธานที่เคารพ  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหนองบัวที่ผ่านมา  พบว่า        
มีผลงานที่ปรากฎออกมา ได้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับ     
อย่างชัดเจน ต่อสายตาของพ่อแม่พ่ีน้องชาวหนองบัว เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า  ตลอดระยะเวลาของการบริการ
งานของเทศบาลของเรา ได้พัฒนาไปหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพฒันากลุ่มองค์กรชุมชน  การบริการด้านสาธารสุข  
การศึกษา สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ซึ่งกําลังจะเดินหน้าต่อไปตามลําดับ  
และเหนือสิ่งอื่นใดคือ การมุง่มั่นในการเป็นองค์กรบริการสาธารณะ ที่ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  

สําหรับนโยบายต่างๆ  ที่กระผมได้จัดทาํ  เพื่อประกอบการบริหารจัดการในลําดับต่อไป  
เป็นการจัดทําที่อยู่บนพื้นฐาน  ของความคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น  ที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนา     
ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่ต้ัง อยู่ภายในระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดย
คํานึงถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของรัฐบาล ของจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี และ
นโยบายสาธารณะทั่วไปที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชน  

/ประการสําคัญ... 



๒ 
 
 

ประการที่สําคัญคือ การนําเอาแนวพระราชดํารัส เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มากทีสุ่ด  และสอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณจ์ริง 
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา  ซึง่กระผมมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนา  ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต   คือ   
“หนองบัวเมืองน่าอยู่   เชิดชูวัฒนธรรม  นอ้มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีการบริหารโปร่งใส  ใสใ่จอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  พร้อมสนบัสนุนการท่องเที่ยว” 

  บัดนี้กระผมขอแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน  ๗  ด้าน ดังนี ้

๑. นโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมายของการพัฒนาคือ ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

และครอบคลมุทุกพ้ืนที ่
-  ก่อสร้างปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 
-  พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถจ่ายน้ําให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง 

และเพียงพอ 
       -  ปรับปรงุและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
       -  พัฒนาปรับปรุงการสูบน้ําเพื่อการเกษตร  ให้มีน้ําสาํหรับทําการเกษตรได้ตลอดปี 

  ๒.  นโยบายการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชุมชน 
        เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้  พัฒนาทักษะ     
ในการประกอบอาชีพ  มีการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินคา้ เกิดการหมุนเวียนของเงิน และการสร้างงาน 
ในชุมชน 
       -  ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็น 
ชุมชนที่เข้มแขง็ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
       -  ส่งเสรมิการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข 
       -  พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแขง็ รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน  
โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  ๓.  นโยบายการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและสังคม 
       เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้    
ในขั้นพื้นฐาน และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
       -  ส่งเสรมิสนับสนุนสวัสดิการ และจา่ยเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
และดูแลผู้ยากไร้ เด็กถูกทอดทิ้งอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
       -  จัดหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
       - จัดอบรม สัมมนา ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้แก่  กลุม่อาชีพ  กลุ่มอาสาสมัครสาธารสุข (อสม.)  กลุม่อาสาสมคัรป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุม่ผู้ประกอบการร้านค้า  กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

    - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน  
 

/๔. นโยบาย... 
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  ๔. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนในเขตเทศบาล มีสขุภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
                          -  เสรมิสร้างสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  บริการด้านดูแลสุขภาพ  
โภชนาการ และการป้องกันโรคต่างๆ ใหแ้ก่ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
       - ส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬา จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
และเครื่องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับทกุเพศทุกวัย เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 
       -  สนับสนนุส่งเสริมบทบาทศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการ 
จัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสขุภาพอนามัยในเบื้องต้น ของประชาชนในชุมชน 

  ๕. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณ ี
       เป้าหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มคีุณธรรมจริยธรรม โดยการ 
ให้ความรู้ และมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
       -  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
       -  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
       -  ส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ ภูมปัิญญาท้องถิ่น     
  ใหค้งอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

     -  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้ม ี
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

  ๖. นโยบายการพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิาร 
      เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
      -  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในการขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 
      -  ส่งเสรมิประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน  
การติดตามประเมินผล งานต่างๆ ของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
      -  ดําเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
ที่มีหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      - จัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร เพือ่เพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนให้เท่าทันต่อ 
ยุคโลกาภิวัตน์ 

  ๗.  นโยบายการพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                         เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้หนองบัวเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษ ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
       - ส่งเสรมิสนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทนในชุมชน 
       - ดูแลรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
อย่างเป็นระบบ 
       - ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมูบ้่านชุมชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
       - พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สวยงามตามโครงการ “หนึ่งตําบล 
หนึ่งที่เที่ยว” 



๔ 
 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
  นโยบายที่เรียนมาแล้วในวันนี้ จะเป็นแนวทางดําเนินการในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ตามความ
เร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องวางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง  รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย และ
งบประมาณของเทศบาลตําบลหนองบัว  ซึ่งนโยบายพร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของพี่น้องชาวหนองบัว  ซึ่งก็จะพยายามดําเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยอยู่ภายใต้ อํานาจหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ถูกต้อง  และนโยบายดังกล่าวจะประสบความสําเร็จและบรรลุผลได้  ก็ด้วย
ความร่วมมือสนับสนุนจากทา่นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวทุกท่าน ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน 
ในการร่วมกันทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ 

กระผมขอยืนยนัถึงความต้ังใจ ที่จะทําหน้าที่ในฐานะผูอ้าสาเข้ามา เพื่อรับใช้พ่ีน้อง
ประชาชนด้วยความต้ังใจจริง ให้ท้องถิ่นหนองบัวของเรา มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่าง
ต่อเนื่อง  และขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทีย่งธรรม และม ี
ประสิทธิภาพ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง  

  ขอขอบคุณท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตาม 
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัวในครั้งนี้ทุกท่าน  กระผมขอจบการแถลงนโยบาย ไว้เพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 
 
 
      

นายปัญญา   สัตยกาญจน ์
                                                             นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว 
         วันที่  ๒๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 


