คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศให้กระผม นายเสกสรร นิยมเพ็ง
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นั้น
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับ
หน้ า ที่ กระผมจึ ง ได้ ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารงานและพั ฒ นาเทศบาลเมื องเพชรบู ร ณ์ ส าหรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบู ร ณ์ ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นหลักในการกาหนดนโยบายการบริหารที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้านของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิ จที่ได้ดาเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และ
พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในช่ ว งระยะเวลา ๙ ปี ที่ ผ่ า นมา เทศบาลเมื อ งเพชรบู ร ณ์ ไ ด้ พั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว
มีโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทาให้เป็นชุมชนเมืองขนาดกลางที่มีความหนาแน่น มีประชากรที่มา
อยู่อาศัยและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่ มขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย ดังนั้นในช่วง ๔ ปี
ต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กาหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้มกี าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง ดังนี้
วิสัยทัศน์ “เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย” หมายถึง เมืองเพชรบูรณ์ เป็นเมืองขนาดกลางที่
สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
มีวัฒนธรรมประเพณีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง มีการใช้เทคโนโลยีสื่อ
ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและ
ภูมิภาค
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สามารถบรรลุสาเร็ จตามเปูาหมายที่ได้
กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กาหนดนโยบาย ในการบริหารไว้ ๕ ด้าน คือ
๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ
๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน
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๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การเทิดทูนและดารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๒ ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สนันสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโดยเร็ว
๑.๓ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรคเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๑.๔ ส่งเสริมการให้มีอาสาบริบาลและ Care giver เพื่อจัดให้บริการดูแลผู้ปุวยติดบ้ าน
ติดเตียงในพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา
๑.๕ สนับสนุนส่งเสริมการทางานของ อสม. ในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สนับสนุน
การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
๑.๖ ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารของประชาชน เตรี ย มความพร้ อ มสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
การจัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ทั้งด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมศูนย์
กิจกรรมสาหรับชมรมผู้สูงอายุ ชมรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรม
เครือข่ายองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้ของภาคประชาชน
๑.๗ ส่ ง เสริ ม การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขยายพื้นที่ไปใน
ชุม ชน จัดให้มี บุคลากรอย่างเพีย งพอและจัดหาอุปกรณ์ช่ว ยเหลื อเมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและ
ทันสมัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน สนับสนุนการทางาน
ของ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพและจัดสวัสดิการอันพึงมีตามสิทธิ
๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว
๒.๑ จัดให้บริการการศึกษาในระบบภายในสถานศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทั้ง
๔ แห่ง อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคม
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนเยาวชน
ให้ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
นาไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบ
๒.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โดยให้ความสาคัญต่อการจัดงาน
ประเพณีอุ้มพระดาน้า และงานประเพณีสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ ส่งเสริมงานประเพณีประจาชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกถึงความเป็นเพชรบูรณ์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้
อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงกับงานประเพณีและโบราณวัตถุ ส่งเสริ มการ
พัฒนาพื้นที่ที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งของ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ของชุมชน
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๓.๑ แก้ ไ ขปั ญ หาขยะที่ ต กค้ า งโดยการบริ ห ารจั ด การขยะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จัดหางบประมาณก่อสร้างบ่อขยะใหม่ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และดาเนินการคัดแยกขยะออก
จากพื้นที่บ่อขยะเพื่อฟื้นฟูบ่อขยะเก่า ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน
๓.๒ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สวนสาธารณะหนองนารี เก็บวัชพืชในพื้นที่ออกจากแหล่งน้า
เพื่อให้น้ามีคุณภาพในการผลิตน้าประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม
และออกแบบการพัฒนาหนองนารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
๓.๓ การพัฒนาระบบปูองกันน้าท่วมในพื้นที่ริมแม่น้าปุาสัก การก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน้าคลองศาลา คลองแสนพญาโศก คลองตลุก คลองแม่น้าเก่า แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังตามชุมชน
ส่งเสริมการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพน้าที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ
๓.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส เพิ่มพื้นที่ส าธารณะให้
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน และออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ
๔.๑ ปรั บ ปรุ ง ถนนและซอยสาธารณะให้ เ ป็ น ถนนที่ ป ลอดภั ย การคมนาคมสะดวก
ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า ส่งเสริมการประหยัดพลังงานใช้หลอดไฟฟูาสาธารณะแบบ LED บนถนนสาย
ต่างๆ หรือจุดสาคัญๆ ของเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แก้ไขการระบายน้าไม่ให้น้าท่วมขังบนเส้นทาง
คมนาคม จัดทาฝายชะลอน้าและกักเก็บน้าในเมือง
๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด
จัดให้มีการพัฒนาพื้นที่รองรับการค้าขายของชุมชนโดยขยายพื้นที่ถนนคนเดิน ถนนคนเพ็ดซะบูน บริเวณคุ้ม
อัยการ ปรับปรุงตลาดเทศบาลทั้ง ๓ แห่งให้สะอาดได้มาตรฐาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของเมือง ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว ๑๔ ประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน
๕.๑ ส่ งเสริ มให้ป ระชาชนได้ มีส่ว นร่วมพัฒ นาท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการ
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน
ส่งเสริม การสร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
กิจกรรมและการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยอานวยความสะดวก ในการให้บริการ
ประชาชน จัดทาแอพพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อดูแลประชาชนเมืองเพชรบูรณ์ ๒๔ ชั่วโมง และเป็น
การพัฒนาการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ
เทศบาล โดยมีเปูาหมายการพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์ไปสู่เมืองอัจฉริยะ SMART CITY ที่โปร่งใส

-4๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกาหนด
นโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
ให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
จากนโยบายทั้ง ๕ ข้อนั้น การที่จะทาให้นโยบายของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คง
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชน ที่ได้ช่วยกันสนับสนุน ช่วยขับเคลื่อนเพื่อเข้าไปสู่
เปูาหมายวิสัยทัศน์ เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย ตามที่ได้กาหนดไว้
กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ว่าการกาหนดนโยบาย
ดังกล่าววางอยู่บนพื้น ฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้
เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและบังเกิดผลในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชน สืบไป

