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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่องผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกาศให้กระผม  นายเสกสรร นิยมเพ็ง  
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  นั้น 

 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ.  ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับ
หน้าที่ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์  ส าหรับช่วง
ระยะเวลา  ๔  ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  นโยบาย  Thailand ๔.๐  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบูรณ์  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่  รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุกๆ  ด้านของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง  และ
พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ในช่วงระยะเวลา  ๙  ปี  ที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว             
มีโครงการพัฒนาต่างๆ  เกิดขึ้นมากมาย ท าให้เป็นชุมชนเมืองขนาดกลางที่มีความหนาแน่น  มีประชากรที่มา
อยู่อาศัยและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า  ภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว  มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย  ดังนั้นในช่วง  ๔  ปี
ต่อไปนี้  กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดแนวนโยบาย  ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยไดมี้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  “เพชรบูรณ์  เมืองอยู่สบาย”  หมายถึง  เมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองขนาดกลางที่
สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย  การคมนาคมสะดวก  มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถ้วน  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม                       
มีวัฒนธรรมประเพณีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน  เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเยี่ยม  ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง  มีการใช้เทคโนโลยีสื่อ
ทันสมัย  และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง  รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและ
ภูมิภาค   

 เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  สามารถบรรลุส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้
กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบาย  ในการบริหารไว้  ๕  ด้าน  คือ  

 ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน  
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 โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน  ดังนี้ 
  ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ๑.๑ ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
การเทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์         
      ๑.๒ ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-๑๙)  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน  สนันสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโดยเร็ว 
      ๑.๓ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรคเชิงรุกในชุมชน     ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน   
      ๑.๔ ส่งเสริมการให้มีอาสาบริบาลและ  Care giver    เพ่ือจัดให้บริการดูแลผู้ปุวยติดบ้าน
ติดเตียงในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์  สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา     

     ๑.๕ สนับสนุนส่งเสริมการท างานของ  อสม.  ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  สนับสนุน
การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์      
      ๑.๖ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการของประชาชน  เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ               
การจัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ  เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี  ทั้งด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ศูนย์ส่งเสริมศูนย์
กิจกรรมส าหรับชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรม
เครือข่ายองค์กร  และการพัฒนาองค์ความรู้ของภาคประชาชน 

     ๑.๗ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ  และขยายพ้ืนที่ไปใน
ชุมชน  จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและ
ทันสมัย  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน สนับสนุนการท างาน
ของ  อปพร.  ให้มีประสิทธิภาพและจัดสวัสดิการอันพึงมีตามสิทธิ 
  ๒. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว  
      ๒.๑ จัดให้บริการการศึกษาในระบบภายในสถานศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทั้ง   
๔  แห่ง อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม             
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย  เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนเยาวชน
ให้ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือพัฒนา
น าไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบ 

     ๒.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  โดยให้ความส าคัญต่อการจัดงาน
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า  และงานประเพณีสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์  ส่งเสริมงานประเพณีประจ าชุมชน  
ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกถึงความเป็นเพชรบูรณ์  ส่งเสริมให้เยาวชนได้
อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
      ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับงานประเพณีและโบราณวัตถุ ส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งของ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ของชุมชน 
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  ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
      ๓ .๑ แก้ ไขปัญหาขยะที่ ตกค้ าง โดยการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ              
จัดหางบประมาณก่อสร้างบ่อขยะใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น  และด าเนินการคัดแยกขยะออก
จากพ้ืนที่บ่อขยะเพ่ือฟ้ืนฟูบ่อขยะเก่า ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  
      ๓.๒ ปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนสาธารณะหนองนารี  เก็บวัชพืชในพ้ืนที่ออกจากแหล่งน้ า  
เพ่ือให้น้ ามีคุณภาพในการผลิตน้ าประปา  เพ่ือการอุปโภคบริโภค  ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม  
และออกแบบการพัฒนาหนองนารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป    
      ๓.๓ การพัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ริมแม่น้ าปุาสัก  การก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าคลองศาลา  คลองแสนพญาโศก  คลองตลุก  คลองแม่น้ าเก่า  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังตามชุมชน  
ส่งเสริมการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพน้ าที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ       
      ๓.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง  สร้างบรรยากาศ  สะอาด  สดใส  เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะให้
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน  และออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี   

  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ    
      ๔.๑ ปรับปรุงถนนและซอยสาธารณะให้เป็นถนนที่ปลอดภัย  การคมนาคมสะดวก  
ปรับปรุงสะพาน  ทางเดินเท้า  ส่งเสริมการประหยัดพลังงานใช้หลอดไฟฟูาสาธารณะแบบ  LED  บนถนนสาย
ต่างๆ หรือจุดส าคัญๆ  ของเมืองเพชรบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในการจราจร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แก้ไขการระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วมขังบนเส้นทาง
คมนาคม จัดท าฝายชะลอน้ าและกักเก็บน้ าในเมือง     

      ๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด  
จัดให้มีการพัฒนาพื้นที่รองรับการค้าขายของชุมชนโดยขยายพ้ืนที่ถนนคนเดิน  ถนนคนเพ็ดซะบูน  บริเวณคุ้ม
อัยการ  ปรับปรุงตลาดเทศบาลทั้ง  ๓  แห่งให้สะอาดได้มาตรฐาน   จัดกิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของเมือง  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว ๑๔ ประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์  ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือพัฒนาท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย   

  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน   
     ๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล  โดยบูรณาการ

แผนพัฒนาด้านต่างๆ  ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน  ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
กิจกรรมและการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้แก่  กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน         

     ๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก  ในการให้บริการ
ประชาชน  จัดท าแอพพลิเคชั่นรบัเรื่องราวร้องทุกข์  เพ่ือดูแลประชาชนเมืองเพชรบูรณ์  ๒๔  ชั่วโมง  และเป็น
การพัฒนาการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด  ปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
เทศบาล  โดยมีเปูาหมายการพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์ไปสู่เมืองอัจฉริยะ  SMART CITY  ที่โปร่งใส 
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     ๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยก าหนด

นโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน  เพ่ือปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
ให้ทันสมัยตามนโยบาย  Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ   

 จากนโยบายทั้ง ๕ ข้อนั้น  การที่จะท าให้นโยบายของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น  ก็คง
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ  จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน  รวมถึงประชาชน ที่ได้ช่วยกันสนับสนุน  ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือเข้าไปสู่
เปูาหมายวิสัยทัศน์  เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ว่าการก าหนดนโยบาย
ดังกล่าววางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง  ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ให้
เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและบังเกิดผลในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชน  สืบไป 


