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เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลเขำพระ สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 ตามท่ี  กระผม นายพยุง สมทรัพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ในการ
เลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบให้
ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 นั้น เพื่อปฏิบัติตามความใน
มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
ความว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดย
เปิดเผย  โดยนายกเทศมนตรี ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ท่ีมาประชุมด้วย” 
 กระผม มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระในด้านต่างๆ เพ่ือ
น าพาเทศบาลต าบลเขาพระไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ วิสัยทัศน์ท่ีว่า “เขำพระ ศูนย์รวม
วัฒนธรรม สังคมพัฒนำ ถิ่นน่ำอยู่ คู่คุณธรรม” ในขณะเดียวกันก็พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ท้ังในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงและพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและด าเนินงานโครงการต่างๆให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นหลัก 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระท่ีเคารพ เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลต าบลเขาพระ มีความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เปน็หลักในการบริหารงาน 

บัดนี้กระผมขอแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 
1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
เป้าหมายของการพัฒนา คือปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า

สาธารณะ ประปา แหล่งน้ าชุมชน ท่อระบายน้ า ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพ่ืออ านวยความ 
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สะดวกและยกระดับความเป็นอยู่ ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ “น้ าต้องไหล 
ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก” 

1.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ในเขตเทศบาลให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

1.2 ปรับปรุงแหล่งน้ า การเก็บกักน้ า การชลประทาน เพื่อให้มีน้ าส าหรับการอุปโภค 
บริโภค และด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

1.3 พัฒนา เสริมสร้าง มาตรการเพื่อป้องกันภัยทางธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในชุมชน โดยปรับปรุงระบบระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น 

1.4 พัฒนา ปรับปรุงให้มีป้ายเครื่องหมายบอกสถานท่ี เส้นทางต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียว และการเดินทางของประชาชนท่ัวไป ในการสัญจรอย่างมีความสะดวก ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ สังคม และพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 เป้าหมายของการพัฒนา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
ดูแลตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาพระ มีความพร้อม ท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มที่ 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษา  
ประชาชน เด็กและเยาวชน อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม 
และทรัพยากรของชุมชน 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง และเป็น
ธรรม เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น โดยการด าเนินการ
ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีราชการก าหนด และเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่อเป็ นเกราะ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาทางสังคมในเรื่องอื่นๆ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน  

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การบ ารุงรักษา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีและความเข็มแข็งของชุมชน 

2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน
ทุกกลุ่มออกก าลังกาย เล่นกีฬา การมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา จัดกิจกรรมออกก าลังกาย รวมท้ัง
ส่งเสริมให้เยาวชน มีความสนใจในการกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 



-3- 
 

 3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 เป้าหมายของการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมตามแนวทางปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนเข็มแข็ง พัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้
ทักษะในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างงานในชุมชน ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลเขาพระ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาพื้นท่ีท ากินของประชาชนในเขตป่า แบบมีส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน โดยระบบภาคี  

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ มีความสวยงาม 
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชน  
 4. นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัย รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  4.1 ส่งเสริม สนับสนุน แผนงานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษาพยาบาล
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี รวมท้ังการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างท่ัวถึง 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน การกู้ชีพกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว  และลดการสูญเสีย
ทางด้านร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบใน
การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

4.4 พัฒนา ปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีการ
รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน  

5. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
เป้ าหมายของการพัฒนา คือ จะสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการ ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ี
เข้าถึงสภาพปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 



-4- 
 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชน
ในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์โดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง และแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน โดยท่ัวถึง เป็นธรรม สะดวก และมี
ความโปร่งใส 

5.4 พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยกระจายอ านาจการ
บริหาร และการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงไปตามล าดับ และตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นลด
ขั้นตอนการท างาน ความถูกต้อง ความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

5.5 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานท่ีปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ
และทันสมัย ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด เพื่ออ านวยความสะดวก 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรกำรปกครองของส่วนรำชกำร การบังคับบัญชา การสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตต่างๆ หรือการออกค าส่ังทางการปกครองตามท่ีกฏหมายให้อ านาจนายกเทศมนตรี  

 นโยบายท่ีเรียนมาแล้วในวันนี้ จะเป็นแนวทางด าเนินการในช่วงระยะเวลา 4 ปี ตามความ
เร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา แต่การท่ีจะท าให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการนั้น ก็ต้องอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลทุก
ท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดัน  ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลเขาพระต่อไป 

 

         ขอขอบคุณ  
  
   
 

 
  

 


