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คำแถลงนโยบำยของ
นำยประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นำยกเทศมนตรีตำบลชะมำย
แถลงต่อสภำเทศบำลตำบลชะมำย
วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลชะมำย
………………………………
เรียน ประธำนสภำเทศบำลตำบลชะมำยและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลชะมำย ทุกท่ำน
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๖๔ ที่ ผ่านมา ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมายได้กรุ ณามอบความ
ไว้วางใจให้กระผม นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง เป็นนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย อีกครั้งหนึ่ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรกและวรรคสาม บั ญ ญัติ ไ ว้ ว่ า "ก่ อ นนายกเทศมนตรี เข้ ารั บ หน้ าที่
ให้ ป ระธานสภาเทศบาลเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเพื่ อ ให้ น ายกเทศมนตรี แ ถลงนโยบายต่ อ
สภาเทศบาลโดยไม่ มี ก ารลงมติ ทั้ ง นี้ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี"
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทาโดยเปิดเผย
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมด้วย
ท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลชะมำยและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลชะมำย ทุกท่ำน
ในการบริ ห ารเทศบาลต าบลชะมาย ในช่ ว งระยะเวลา ๔ ปี นั บ แต่ นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
กระผม นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะทุ่มเทในการบริหารราชการอย่างเต็มกาลัง
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้ง บริหารงานตามกรอบอานาจหน้าที่และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพั ฒนาจั งหวั ด แผนพัฒ นาอ าเภอ กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
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ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลตาบลชะมายไปสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา “ชะมำยมั่นคง อนำคตยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “ประชำร่วมทำ ผู้นำ
ร่วมคิด พันธกิจคืองำนพัฒนำ” เพื่อพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายให้มีความก้าวหน้าด้วยการ
พัฒนาทุก ๆ ด้าน กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความสมดุล พัฒนาให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองด่านหน้าในการคมนาคมขนส่ง เป็นเมืองที่น่าอยู่ในการประกอบอาชีพ
เชิงพาณิชย์ ชุมชนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนระว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท และจะ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานบริการสาธารณะให้มีศักยภาพสูงขึ้น อันนาไปสู่ประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวตาบลชะมาย โดยมีนโยบาย ดังต่อไปนี้
นโยบำยหลัก
๑. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
๒. เน้นบริการสาธารณะในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน งานป้องกันโรคการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ การกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การดับเพลิงการป้องกันน้าท่วม และอื่นๆ เป็นต้น
๓. ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
๔. ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจรำจรและผังเมืองรวม
๑. พัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลตาบลชะมาย เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ
๒. จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอ
ภาคในการใช้พื้นที่ถนน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
๑. แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจนขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ
๓. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล
ตาบลชะมาย
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ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม
๑. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งการสร้างสุขภาพในชุมชน โรงเรียน
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคน และครอบครัวทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท
๕. ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติด
ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชนรวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันและพัฒนา
หมู่บ้าน/ ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขต
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๑. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทางาน
(เช่น โครงการเทศบาลพบประชาชน, การจัดทาแผนพัฒนาตาบล เป็นต้น)
๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการ
ทางาน
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติให้มีจิตสานึกที่ดี สามารถให้บริการอานวยความสะดวก สนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
๔. บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
๕. การบริการต่างๆ และการบริการสาธารณะ เน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้
ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย
ยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพัฒนำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วม
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ให้มีความ
พร้อมในการทางานอยู่เสมอ ตลอดจนให้มีแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
๔. โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วม เพื่อรองรับปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
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๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะให้น้อยลง
๗. ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
๑. ส่งเสริม พัฒนาด้านบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
๒. บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนตาบลชะมาย
๓. ส่งเสริม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
ท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลชะมำยและสมำชิกสภำเทศบำลตำบลชะมำย ทุกท่ำน
ทั้ ง หมดที่ ก ระผมกล่ า วมาแล้ ว นั้ น คื อ นโยบายการบริ ห ารงานเทศบาลต าบลชะมาย
ที่ก าหนดขึ้น มาบนพื้ นฐานของความเป็ น จริ ง ในสภาพการณ์ปัจ จุ บั น กระผมต้ อ งขอขอบคุ ณ
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลชะมายและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมายทุกท่าน ที่ได้ให้เวลา
กระผมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกระผมพร้อมคณะ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลชะมาย ให้ความเชื่อมั่นและมีความเห็นตรงกันว่าการบริหารเทศบาล
ตาบลชะมายนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยคณะผู้บริหาร
จะเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นคามั่น
สัญญาต่อสภาเทศบาลตาบลชะมายที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเช่นกัน โดยกระผมและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะมาย จะต้องร่วมมือกันดาเนิน งานด้วยความมุ่งมั่น
วิริยะ อุตสาหะ ตลอดเวลา ๔ ปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตาบลชะมาย และจะทาให้
เทศบาลตาบลชะมาย ก้าวต่อไปอย่าง “มั่นคง อนำคตยั่งยืน”
ขอบคุณครับ
ประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นำยกเทศมนตรีตำบลชะมำย

