
นโยบายการบริหารงาน 

บทน า 

     กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอยทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสงู รวมถึงผู้ ใช้การสนบัสนุนทุกท่าน 

กระผม นายสมชาย วรกิจเจริญผล ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย ต้องขอขอบพระคณุทกุ ๆ ทา่น เป็นอยา่งสงู ท่ีกรุณา

ให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองแก่งคอย เพื่อบริหารกิจการเทศบาลเมืองแก่งคอย ให้

เกิดประโยชน์สขุแด่พี่น้องประชาชนอีกครัง้หนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะท างาน ทุก ๆ ท่านที่ท างานอย่าง

ทุม่เทและเสยีสละ จึงท าให้เกิดวนันีไ้ด้ จึงต้องขอบคณุไว้ ณ ท่ีนีด้้วยครับ นอกจากนีข้อแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ผา่นมาการคดัเลอืกในการเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นจ านวน 6 ทา่น ด้วยความยินดีเป็นอยา่งยิ่ง 

เจตนารมณ์ในการท างาน 

พอ่แมพ่ี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉนัทานมุตัิจากที่น้องประชาชนให้มาท างานบริหารกิจการเทศบาล ซึง่เป็นภาระท่ีผมต้อง

รับผิดชอบอยา่งสงูแล้วนัน้ กระผม นายสมชาย วรกิจเจริญผล ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแกง่คอยและคณะผู้บริหารของ

กระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลกัการท างานอยา่งไร ซึง่ผมได้พิจารณาอยา่งจริงใจถึงการท างานเพื่อประโยชน์สขุของพี่น้อง

ประชาชน กระผมจึงขอตัง้เจตนารมณ์และหลกัการท างานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแนว่แน ่ดงันี ้

ต้องซื่อสตัย์ สจุริต เสยีสละ และอดทนในการท างาน 

ต้องดแูลประชาชน อยา่งยตุิธรรมและเทา่เทียมกนั 

ต้องบริหารงานและปฏิบตัิตนบนพืน้ฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอนัดีงาน 

ต้องดแูลผลประโยชน์ของสว่นรวมหรือคนหมูม่ากเป็นหลกั 

ในกรณีผลประโยชน์ของคนสว่นใหญ่ กระทบตอ่คนสว่นน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดงักลา่ว ตามความเหมาะสม

เพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดงักลา่ว 

วิสยัทศัน์ 

"เทศบาลเมืองแก่งคอยเป็นเมืองแหง่ความสขุ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน" 

ภารกิจในการท างาน 

4.1 พฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานให้สมบรูณ์ตามความเหมาะสมของชมุชน 

4.2 พฒันาทางด้านการศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งสงูสดุ 

4.3 พฒันาสภาพสิง่แวดล้อมและความเป็นอยูข่องชมุชนให้ทดัเทยีมมาตรฐานท่ีควรจะเป็น 

4.4 พฒันาทางด้านสาธารณสขุ เน้นทางด้านการสง่เสริมและปอ้งกนัปัญหาสขุภาพและบริการผู้ เจ็บป่วย 

4.5 พฒันาทางด้านสงัคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภยั รวมถึงพฒันาสงัคมให้เ็็ป็นสงัคมแหง่ศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหา

ยาเสพตดิ 



4.6 พฒันาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยัง่ยืนแก่เศรษฐกิจชมุชน 

4.7 พฒันางานของเทศบาล ให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ตามค าขวญัของเทศบาลว่า "บริการประชาชนคืองาน

ของเรา" 

แผนงานและโครงการหลกัที่จะด าเนินงาน 

5.1 การพฒันาระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 

5.1.1 ระบบน า้ประปา : ปรับปรุง ทอ่เมนสง่น า้ ระบบการกรองน า้ ถงัส ารองน า้ใสและคณุภาพน า้ประปา 

5.1.2 ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนนทกุสายทางเดินตามตรอก ซอย ที่พกัผู้ โดยสาร ป้ายบอก

เส้นทางและสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ 

5.1.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุงบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภยัของระบบสายส่งไฟฟ้าในเขต

เทศบาล 

5.2 การพฒันาทางด้านการศกึษา 

5.2.1 จดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ในเขตเทศบาล และเรียนฟรีตัง้แตร่ะดบัอนบุาลถึงมธัยมศกึษาในสงักดัโรงเ็ีรียนเทศบาล 

5.2.2 พฒันาระบบการเรียนการสอนและสง่เสริมการศกึษานอกเวลาเรียน 

5.2.3 สง่เสริมการศกึษาทกุระดบัวยัของประชาชน 

5.2.4 จดัการศกึษาและกิจกรรมเพื่อสง่เสริม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงทางด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา และกีฬา 

5.3 การพฒันาสิง่แวดล้อมและสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน 

5.3.1 ลดปัญหาน า้ทว่มโดยเพิ่มเส้นทางระบายน า้ลงแมน่ า้ป่าสกั 

5.3.2 จดัท าระบบบ าบดัน า้เสยีตามแหลง่ชมุชนก่อนปลอ่ยลงแมน่ า้ป่าสกั 

5.3.3 ปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องชมุชนแออดั หรือทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึน้ 

5.3.4 ปรับปรุงภมูิทศัน์ บริเวณริมแมน่ า้ป่าสกั ทางเข้าแก่งคอย เกาะกลางถนน และทางเดินเข้า 

5.4 การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

5.4.1 พฒันาและปรับปรุง ในเร่ืองการปอ้งกนัและสง่เสริมสขุภาพให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

5.4.2 จดัสวสัดิการรถรับ-สง่ บริการผู้ ป่วยภายในเขตเทศบาลฟรี ตลอด 24 ชัว่โมง 

5.4.3 ปรับปรุงระบบการจดัเก็บและก าจดัขยะให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงสง่เสริมการคดัแยกขยะ 

5.4.4 ปรับปรุงให้ความช่วยเหลอืแก่บคุคลผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส 

5.5 การพฒันาทางด้านสงัคม 

5.5.1 เร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : จดับริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชัว่โมง และการติดตัง้

กล้องวงจรปิด ที่จดุส าคญัให้ครบถ้วนตามความจ าเป็น 

5.5.2 พฒันาการจดัตัง้กองทนุพฒันาชมุชนทัง้ 16 ชมุชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งและสามคัคี 



5.6 การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ   

พฒันาเศรษฐกิจพึง่พาตนเองเพือ่ความยัง่ยืนโดยการเพิม่รายได้ ลดรายจา่ยของชมุชนโดยวิธีการ - สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผู้ขายและผู้ซือ้ในชมุชน เพื่อให้เกิดการค้าขายภายในชมุชนมากขึน้ - ผลติสนิค้าภายในชมุชนโดยเฉพาะสนิค้าบริโภคอปุโภค

พืน้ฐานเพื่อทดแทนหรือลดการสัง่ซือ้จากนอกชมุชนและน าไปขายนอกชมุชน - สง่เสริม อดุหนนุธรุกิจในชมุชนและไมส่ง่เสริม

ให้ธุรกิจทีม่าจากนอกชมุชนมาแขง่ขนักบัชมุชนอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

5.7 การพฒันางานเทศบาล 

5.7.1 ปรับปรุงระบบการให้บริการ - พฒันาระบบ "one stop service" ให้มีประสทิธิภาพและสมบรูณ์มากขึน้ - ปรับปรุง

ระบบการจา่ยเบีย้ยงัชีพให้มีความถกูต้อง สะดวกและรวดเร็ว 

5.7.2 ปรับปรุงระบบการจดัท างบประมาณ : โดยการจดัสรรสดัสว่นงบประมาณให้ชดัเจนในสว่นที่เสนอโดยเทศบาลและที่รับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง 

5.7.3 เพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน : เสริมสร้างความสามคัคี ฝึกอบรมเพื่อพฒันาในด้านการวางแผนและพฒันางาน 

5.7.4 การมีสว่นร่วมของประชาชน - ให้ความส าคญัในการท างานร่วมกบัผู้น าชมุชนและภาคประชาชน - ปรับปรุง พฒันา

ช่องทางในการพบปะ ประชาชนโดยตรง เช่น "สภากาแฟ" และ "ออกหนว่ยชมุชน" - เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถทกุภาคสว่น

มาท างานร่วมกบัทางเทศบาล - จดัท าห้องประชมุและรับรองประชาชนที่หนว่ยงานกองสวสัดกิาร 

สรุป 

จากการท่ีกระผมได้แถลงมาทัง้หมดแล้วนัน้ เป็นแนวความคิด ความตัง้ใจในการท างานท่ีผมจะต้องรับผิดชอบการบริหาร

กิจการเทศบาลแก่งคอย เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ทา่นได้ให้ความไว้วางใจผม นายสมชาย วรกิจเจริญผล มาด ารงต าแหนง่

นายกเทศมนตรีเมืองแกง่คอยในครัง้นี ้แตพ่อ่แมพ่ี่น้องครับในสิง่ทีผ่มกลา่วมาทัง้หมดนีจ้ะส าเร็จได้ตามทีต่ัง้เปา้หมายไว้หรือไม ่

ไมส่ามารถเกิดได้จากผมเพยีงล าพงั แตผ่มมีความเช่ือวา่ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ ร่วมงาน หนว่ยงานราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนทกุภาคสว่น เป็นสิง่ส าคญัที่จะท าให้เราบรรลเุปา้หมายร่วมกนั 

พอ่แมพ่ี่น้องครับพร้อมแล้วครับ "ท่ีพวกเราจะเดินไปสูเ่ปา้หมายและอนาคต แกง่คอยเมืองแหง่ความสขุร่วมกนั" 

ขอขอบพระคณุครับ 

 


