
 

               
 

คําแถลงนโยบาย 
ของ 

นายเอกชัย  คงปาน 
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

แถลงตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
วันจันทรที่  ๑7  พฤษภาคม  2564 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
********************** 

  ทานประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  และผูเขารวมรับ
ฟงการแถลงนโยบาย  ท่ีเคารพทุกทานครับ 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมา  จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลชะเมา   เมื่อวันอาทิตย  ท่ี  28   มีนาคม   2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  เมื่อวันท่ี 27  
เมษายน  2564  แลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48  ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 
แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  ความวา  “กอนท่ีนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี 
ใหประธานสภาทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาล โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต วันประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี”  และในวรรคสามในมาตราเดียวกัน  ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษร   
แจกใหสมาชิกสภาทุกคนท่ีมาประชุมดวย 

บัดนี้กระผม  นายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  และคณะผูบริหารได
รวมกันกําหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบลชะเมา  ตามเจตนารมณท่ีไดเสนอตอท่ี
ประชุม  ในชวงรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  โดยคํานึงถึงกรอบอํานาจหนาท่ีของเทศบาลซึ่งไดบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญตัิเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562    
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นใหมีความ
เจริญกาวหนาท้ังดานโครงสรางพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  วัฒนธรรม   
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และประเพณี ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  สวัสดิการสังคม  ดานสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอม  และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ดานการเมือง  การบริหาร  และบริการสาธารณะ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลชะเมา  เปนไปดวยความเรียบรอย   
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว  ภายในระยะเวลา  4  ป  จึงขอนําเสนอทานประธานสภาและสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานเพ่ือรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบลชะเมา            
ของนายกเทศมนตรีใหไดรับทราบโดยท่ัวกัน  กระผมจะเนนภารกิจ  ๗  ยุทธศาตร  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

จะยึดหลักความคุมคาตอสวนรวม  โดยกอสรางและปรับปรุงส่ิงกอสรางท่ีมีอยู และ
ปรับปรุงเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต  ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน  และพัฒนาใหเปน
เทศบาลนาอยู   โดยจะจัดใหมีความสะดวก  ดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ใหมี
คุณภาพ  ดังนี้ 

1. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
2. พัฒนาสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3. ยกระดับเสนทางคมนาคมระหวางหมูบานชุมชนทุกสาย 
4. ขุดลอกเหมืองน้ําเพื่อทําการเกษตรทุกหมูบาน 
5. พัฒนาระบบกรองน้ําประปาทุกชุมชน 
6. พัฒนาระบบไฟฟาสองแสงสวางทุกชุมชน 
7. พัฒนาสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาการเมือง  และบริการ 
๑. สงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   
๒. บริการขอมูลขาวสารแบบมีสวนรวมของประชาชนทางอินเตอรเน็ต  เพ่ือให

ทราบขอมูลทางเทศบาลตําบลชะเมา 
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรเพ่ือใหบริการท่ีดีตอประชาชนในเทศบาล

ตําบลชะเมา 
๔. พัฒนาการบริหารงานโปรงใสใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาการเมืองและสังคม 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเยาวชนในชุมชนใหสูสังคมอาเซียน   
๒. พัฒนาศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / อปพร.  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินตลอดถึงการชวยผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลชะเมา 
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๓. สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 
๕. พัฒนาศักยภาพ  อสม.  กลุมสตรี  ของเทศบาลตําบลชะเมาใหทันตอเทคโนโลยี

สมัยใหม  เพื่อพัฒนาสูสังคมอาเซียน 
๖. ปองกัน  ปราบปราม  ดูแลบําบัด  และแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
๗. สงเสริมสนับสนุน  ใหการตรวจสุขภาพประจําปของประชาชนในเทศบาลตําบล

ชะเมา 
๘. สงเสริมสนับสนุนอุปกรณในการออกกําลังกายของชมรม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนนการพัฒนา สรางอาชีพ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สรางความเขมแข็งของ

ชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ชุมชนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  ดังนี้ 
๑. สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  ในดานการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใน

ครัวเรือนทุกชุมชน 
๒. สงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรูการเกษตรแบบพอเพียง 
๓. สงเสริมสนับสนุนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑในชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
๑. สงเสริมสนับสนุนใหความรูในการอนุรักษ  แมน้ํา  ลําคลอง  และการทําเกษตร

แบบผสมผสานเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
๒. จัดใหมีการจัดเก็บขยะเปนระบบครบวงจร 
๓. สงเสริมการผลิตปุยอินทรีย 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานสาธารณสุข 
๑. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม  และภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) 

สนับสนุนใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือการบริการแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  
ชะเมา 

๒. สงเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  ในเขตเทศบาลตําบล   
ชะเมา  ในการดูแลสุขภาพประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. สงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย  ภูมิปญญาทองถิ่น 
๔. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 
๕. สงเสริมสนับสนุนและสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลชะเมา 
๖. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการเกิดโรคระบาดอุบัติใหมในพื้นท่ี 
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ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาดานการศึกษา 
๑. สงเสริมสนับสนุนอุปกรณการกีฬา 
๒. สนับสนุนทุนการศึกษา 
๓. สงเสริมสนับสนุนและสมทบใหมีศูนยการเรียนรูในระดับเทศบาลตําบลชะเมา 

(กศน.) 
๔. สนับสนุนใหมีศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลชะเมา  เพ่ือลดแบงเบาภาระ

คาใชจายของผูปกครอง 
๕. สงเสริมและสนับสนุนวิทยากรในการถายทอดความรูดานตาง ๆ  เพื่อรองรับการ

เขาสูสมาคมอาเซียน 
๖. สนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเทศบาลตําบลชะเมา 

 จากนโยบายท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ กระผมมีความเชื่อมั่นวาหากไดรับความรวมมือ  รวมใจ
จากสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  
โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนของเรา  องคกรภาครัฐ  เอกชน  ในเขตเทศบาลแลว  เชื่อวาจะ
สามารถดําเนินนโยบายใหสําเร็จลุลวงไดภายใน  4  ป  อยางแนนอน  ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะทําให
เทศบาลตําบลชะเมาของเราพัฒนาสูเปาหมาย  และนาอยูย่ิงขึ้นสืบไป 
 กระผมจะบริหารงานดวยความเปนธรรม  ไมถืออคติ  ยึดความ  ถูกตอง  เปนธรรม  
ซื่อสัตย  สุจริต  และท่ีสําคัญจะยึดถือเอาประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 สุดทายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีไดรับฟงการแถลงนโยบายของกระผม  
ขอขอบคุณครับ 

 
 
 

       เอกชัย  คงปาน 
(นายเอกชัย  คงปาน) 

นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
วันท่ี  17  พฤษภาคม  2564 

 
 


