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ค ำแถลงนโยบำยของ 
นำยประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง   
นำยกเทศมนตรตี ำบลชะมำย 

แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลชะมำย 
วันที่  ๑ มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชมุเทศบำลต ำบลชะมำย 
……………………………… 

เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลชะมำยและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย  ทุกท่ำน 
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย เมื่อวันอาทิตย์ 

ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  ท่ีผ่านมา  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมายได้กรุณามอบความ
ไว้วางใจให้กระผม นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  เป็นนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย อีกครั้งหนึ่ง  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  นั้น 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒  
มาตรา  ๔๘  ทศ  วรรคแรกและวรรคสาม   บัญญัติไว้ว่า "ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี  
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ 
สภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี"  การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย  
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมา
ประชุมด้วย 

ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลชะมำยและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย  ทุกท่ำน 
ในการบริหารเทศบาลต าบลชะมาย  ในช่วงระยะเวลา ๔  ปีนับแต่นี้เป็นต้นไป  

กระผม นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และจะทุ่มเทในการบริหารราชการอย่างเต็มก าลัง
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   โดยจะยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  พร้อมท้ังบริหารงานตามกรอบอ านาจหน้าท่ีและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาภาค  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช   และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  ภาครัฐ  เอกชน ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาลต าบลชะมายไปสู่องค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล  จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   “ชะมำยมั่นคง   อนำคตยั่งยืน”  ภายใต้แนวคิด  “ประชำร่วมท ำ  ผู้น ำ
ร่วมคิด   พันธกิจคืองำนพัฒนำ” เพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายให้มีความก้าวหน้าด้วยการ
พัฒนาทุก ๆ ด้าน  กระจายงบประมาณอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความสมดุล  พัฒนาให้
เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองด่านหน้าในการคมนาคมขนส่ง  เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ในการประกอบอาชีพ 
เชิงพาณิชย์  ชุมชนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนระว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  และจะ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งานบริการสาธารณะให้มีศักยภาพสูงขึ้น    อันน าไปสู่ประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวต าบลชะมาย  โดยมีนโยบาย ดังต่อไปนี้  

นโยบำยหลัก 
๑. จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
๒. เน้นบริการสาธารณะในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน งานป้องกันโรคการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือท่ีสาธารณะ การก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การดับเพลิงการป้องกันน้ าท่วม และอื่นๆ เป็นต้น 

๓. ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ 
๔. ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจรำจรและผังเมืองรวม 
๑. พัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขต

เทศบาลต าบลชะมาย เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอในการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
และเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ 

๒. จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอ
ภาคในการใช้พื้นท่ีถนน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
๑. แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินกิจการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและ

แก้ไขปัญหาความยากจนขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล

ต าบลชะมาย 
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ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม 
๑. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ขั้นพื้นฐาน 
๒. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา รวมท้ังการสร้างสุขภาพในชุมชน โรงเรียน 
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคน และครอบครัวทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมทุกประเภท 
๕. ใช้แนวทางด้านกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติด 

ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชนรวมท้ังการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันและพัฒนา
หมู่บ้าน/ ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขต 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

งบประมาณ  การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการท างาน 
(เช่น โครงการเทศบาลพบประชาชน, การจัดท าแผนพัฒนาต าบล เป็นต้น) 

๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการ
ท างาน 

๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติให้มีจิตส านึกท่ีดี สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก สนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

๔. บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นท่ีเป็นเป้าหมายและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

๕. การบริการต่างๆ และการบริการสาธารณะ เน้นความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ให้
ประชาชนเสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย 

ยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพัฒนำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ ำท่วม 
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ให้มีความ

พร้อมในการท างานอยู่เสมอ ตลอดจนให้มีแสงสว่างในท่ีสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
๒. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุมชน ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาล 
๔. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เพื่อรองรับปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
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๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย 
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
๗. ดูแลรักษาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

๑. ส่งเสริม พัฒนาด้านบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
มีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น 

๒. บูรณาการงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนต าบลชะมาย 

๓. ส่งเสริม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ท่ีควรได้รับการช่วยเหลือ 
 
ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลชะมำยและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย  ทุกท่ำน 

ท้ังหมดท่ีกระผมกล่าวมาแล้วนั้นคือนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลชะมาย   
ท่ีก าหนดขึ้นมาบนพื้นฐานของความเป็นจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน  กระผมต้องขอขอบคุณ    
ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชะมายและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายทุกท่าน  ท่ีได้ให้เวลา
กระผมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายดังกล่าวข้างต้น   ซึ่งกระผมพร้อมคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมาย   ให้ความเชื่อมั่นและมีความเห็นตรงกันว่าการบริหารเทศบาล
ต าบลชะมายนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยคณะผู้บริหาร
จะเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งจะเป็นค ามั่น
สัญญาต่อสภาเทศบาลต าบลชะมายท่ีเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเช่นกัน   โดยกระผมและ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย  จะต้องร่วมมือกันด าเนินงานด้วยความมุ่งมั่น 
วิริยะ อุตสาหะ ตลอดเวลา ๔ ปี  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลชะมาย และจะท าให้
เทศบาลต าบลชะมาย  ก้าวต่อไปอย่าง  “มั่นคง  อนำคตยั่งยืน”  

 

           ขอบคุณครับ 
 

                                                                              ประพัฒน ์ รักษ์ศรีทอง   
                                                                         นำยกเทศมนตรตี ำบลชะมำย       


