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ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

ต่อสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

โดย นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดแฮดที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด 
ผู้ทรงเกียรต ิตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามที่เทศบาลต าบลกุดแฮดได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนครได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่            
22 เมษายน  2564 ซึ่งกระผมนายชยัยุทธ  วยัเหนิดลือ้ ผู้ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลกุดแฮดเลือกกระผมเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี 

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด และคณะผู้บริหารได้
ก าหนดแนวทางและนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลกุดแฮดเรียบร้อย
แล้ว โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่ได้ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 ความว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล 
เรียกประชุมสภาเทศบาล  
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เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

กระผมนายชยัยทุธ  วยัเหนิดลือ้ นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด จึงขอ
แถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลกุดแฮดและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับ
ทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงาน ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยมี
เปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาการกีฬาและนันทนาการ ด้านศาสนาวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน ด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมืองการบริหาร 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบต่างๆ
อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน ์คือ 
“กุดแฮดน่าอยู่  สู่การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  ภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 
กุดแฮดน่าอยู่  คือแนวคิดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ 

ปลอดภัย   มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งในองค์กร ดา้นการเมืองการ
บริหาร  ด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีความสุข 

 สู่การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  คือการพัฒนาท้องถิ่นที่พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  สภาพแวดล้อม  ความรู ้ และ
เทคโนโลยี  ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้ ลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับธรรมชาติ   หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความ
พอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี      การช่วยเหลือเกื้อกูล และความสามัคคี  โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการในการพิจารณาวางแผนและขั้นตอน 
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การปฏิบัติอย่างรอบคอบโดยตระหนักถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์  สุจริต  ใช้สติปัญญา
และความเพียรในการด าเนินชีวิต 

 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   คือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงชี้ถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับไม่ว่า
จะในระดับครอบครัว  ชุมชน องค์กร   ในการพัฒนาให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  มี
ความพอประมาณ  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท  มีเหตุผล  และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่าง ๆ   ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชุมชนให้มีความส านึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย์   ความอดทน  ความเพียร  มี
สติปัญญา  การด าเนินชีวิตพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม  และ
วัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนมุ่งเน้นการอยู่ รอด
ปลอดภัย   และวิกฤต  สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
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ภารกิจท่ีต้องด าเนินการ 
 1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  

 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ า หรือ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน การสัญจรไปมามีความสะดวก-
ปลอดภัยแก่ประชาชน และเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด
แนวถนนทุกสาย  

1.3 ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟูาให้ทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านไฟฟูาแสงสว่าง ไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาลให้รวดเร็ว ทันต่อ
ความต้องการ 

1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปาเดิมให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 
น้ าประปาใสสะอาดมีก าลังการผลิตอย่างพอเพียงและทั่วถึงกับผู้ใช้บริการ 
๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกองทุนหรือ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเขตเทศบาล
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

๒.๒ ส่งเสริม พัฒนา อบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านหัตถกรรมสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP    
ที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลผลิตทางการเกษตร เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต 
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3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางการศึกษาหรือจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโรงเรียนอนุบาล 
3.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และ

องค์กรทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนให้

ประชาชน เยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้
เพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายคือ 

3.4.1 จัดให้มีห้องสมุดประจ าต าบล หรือห้องสมุดประชาชน หรือที่อ่าน
หนังสือ 

3.4.2 จัดให้มีศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
3.4.3 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน 
๓.5 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน 

ประชาชน ได้มีความรู้ประสบการณ์สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคมต่อไป 

๓.6 จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาทั้งภายใน ภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ในวันส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ      
ที่เหมาะสม 

3.7 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
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4. นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

๔.๑ ส่งเสริม บ ารุงและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

4.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดแฮด 
5. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

5.1 เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
ตามหลัก ๓ อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย 

5.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ ได้รับเบ้ียยังชีพตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายของรัฐบาลทุกคน 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน       
(อปพร.) รวมถึงมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความพร้อม ความช านาญและ
มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

5.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนา
ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย ครบถ้วน และเพียงพอพร้อมใช้งาน
ปูองกันภัยได้ตลอดเวลา 

5.5 พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการฝึกทบทวนให้กับพนักงานดับเพลิง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานจริงกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็น
ประจ า เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

5.6 ปูองกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 
อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ตลอดจนการพื้นฟูเยียวยา  

5.7 ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษประเภทต่าง ๆใน
ชุมชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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6. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑ พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)ให้ได้มาตรฐาน จัดชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ไว้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวย 

๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ หรือในการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 

๖.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม ห่างไกลจาก
โรคภัย  

๖.4 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ให้
สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการปูองกันมากกว่า
การรักษา 

๖.5 การปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
เน้นให้มีกิจกรรมในการปูองกันโรค และควบคุมโรคต่าง ๆ ที่สามารถปูองกันได้และ
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุม
สถานการณ์ของโรคได้ในเบ้ืองต้น  

๖.6 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่ม อสม. องค์กร 
ประชาชนหรือชุมชน โดยใช้งบประมาณจากเทศบาล และหรือกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลกุดแฮด ซึ่งมีงบประมาณของเทศบาลสนับสนุน/สมทบไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 และงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมทบคนละ 
45 บาท โดยสนับสนุนกิจกรรมให้คลอบคลุมประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกชุมชน  

6.7 ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้ประกอบการทุก
ระดับในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภคในท้องถิ่น 
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6.8 ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดิน และที่สาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือน ามาขายให้กับธนาคาร
ขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด  
7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7.1 ส่งเสริม หรือ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุาไม ้แหล่งน้ า  

7.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รู้คุณค่าของพลังงาน 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน เรียนรู้วิธีการช่วย
ประหยัดพลังงาน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน  

7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่
การออกก าลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  

7.4 ระวัง ปูองปรามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ประสานความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมปุาชุมชน  

7.5 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า หรือ ปล่อยพันธุ์สัตว์ในแหล่งน้ า  
8. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  8.1 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยใน
ระดับชุมชน ทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการท างานของฝุายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภา
เทศบาลต าบลกุดแฮด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  

8.2 ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ให้มีการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรกับชุมชนอย่างสมานฉันท์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8.3 ส่งเสริม หรือจัดท าผังเมือง 
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  8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

8.5 สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.6 พัฒนาเทศบาลต าบลกุดแฮด ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 8.7 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
การดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้สามารถยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านภาษา และบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  

8.8 พัฒนา ปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีแผนที่ภาษีเข้ามาช่วยในการ
ด าเนินการ  

8.9 พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบ อย่าง
รวดเร็วทั่วถึง อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอน
การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ตรงเปูาหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด 

กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล      
กุดแฮด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบอีกครั้งว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ให้สมกับที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร และกระผมมีความ 
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มุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า และจะ

ด าเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ ตามกรอบของอ านาจหน้าที่ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และความถูกต้องของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สุจริต 
เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมมาภิบาล และที่ส าคัญคืองบประมาณของ
เทศบาลต าบลกุดแฮดของพวกเรา โดยยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

กระผมและทีมผู้บริหารทุกท่านจะร่วมกันผลักดันนโยบายทั้งหมดนี้ให้มี
ความส าเร็จให้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภา
เทศบาลต าบลกุดแฮดในครั้งนี้ จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและทันที และเกิด
รูปธรรมให้มากที่สุด และในการนี้ กระผมขอแนะน าทีมงานบริหารท่ีจะเข้ามา
ช่วยเหลือการท างานของกระผม ดังนี ้

๑.  นางสาววรรณิภา  ศรีมุกดา  รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 1 
๒.  นายสมัย  ศรีมุกดา   รองนายกเทศมนตรี คนท่ี 2 
๓.  นายเหง่า   ทุมลา     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔.  นายส าเริง   ทรงศิริ   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 


