
 

               
 

ค าแถลงนโยบาย 
ของ 

นายเอกชัย  คงปาน 
นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลชะเมา 
วันศุกร์ที่  ๑๐  มกราคม  255๗ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะเมา 
********************** 

  ท่านประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะเมา  และผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการแถลงนโยบาย  ท่ีเคารพทุกท่านครับ 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลชะเมา  จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ต าบลชะเมา   เมื่อวันอาทิตย ์ ท่ี  ๑   ธันวาคม   255๖  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรีต าบลชะเมาเมื่อวันท่ี ๑๒  ธันวาคม  
255๖  แล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48  ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  ความว่า  “ก่อนท่ีนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี 
ให้ประธานสภาทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล   เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี”  และในวรรคสามในมาตราเดียวกัน  ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร   
แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านท่ีมาประชุมด้วย 

บัดนี้กระผม  นายเอกชัย  คงปาน  นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา  และคณะผู้บริหารได้
ร่วมกันก าหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลชะเมา  ตามเจตนารมณ์ท่ีได้เสนอต่อท่ี
ประชุม  ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  โดยค านึงถึงกรอบอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลซึ่งได้บัญญัติ
ไวใ้นพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552    
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกจิ  การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  วัฒนธรรม   
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และประเพณี ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สวัสดิการสังคม  ด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการเมือง  การบริหาร  และบริการสาธารณะ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลชะเมา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  ภายในระยะเวลา  4  ปี  จึงขอน าเสนอท่านประธานสภาและสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านเพื่อรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงานของเทศบาลต าบลชะเมา            
ของนายกเทศมนตรีให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน  กระผมจะเน้นภารกิจ  ๗  ยุทธศาตร์  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

จะยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนรวม  โดยก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่ และ
ปรับปรุงเพื่อรองรับการเจริญเติบโต  ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน  และพัฒนาให้เป็น
เทศบาลน่าอยู่   โดยจะจัดให้มีความสะดวก  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ให้มี
คุณภาพ  ดังนี้ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. พัฒนาสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3. ยกระดับเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านชุมชนทุกสาย 
4. ขุดลอกเหมืองน้ าเพื่อท าการเกษตรทุกหมู่บ้าน 
5. พัฒนาระบบกรองน้ าประปาทุกชุมชน 
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างทุกชุมชน 
7. พัฒนาสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการเมือง  และบริการ 
๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   
๒. บริการข้อมูลข่าวสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้

ทราบข้อมูลทางเทศบาลต าบลชะเมา 
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บริการท่ีดีต่อประชาชนในเทศบาล

ต าบลชะเมา 
๔. พัฒนาการบริหารงานโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการเมืองและสังคม 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเยาวชนในชุมชนให้สู่สังคมอาเซียน   
๒. พัฒนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / อปพร.  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินตลอดถึงการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลชะเมา 
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๓. สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 
๕. พัฒนาศักยภาพ  อสม.  กลุ่มสตรี  ของเทศบาลต าบลชะเมาให้ทันต่อเทคโนโลยี

สมัยใหม่  เพื่อพัฒนาสู่สังคมอาเซียน 
๖. ป้องกัน  ปราบปราม  ดูแลบ าบัด  และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๗. ส่งเสริมสนับสนุน  ให้การตรวจสุขภาพประจ าปีของประชาชนในเทศบาลต าบล

ชะเมา 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกก าลังกายของชมรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เน้นการพัฒนา สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง ชุมชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  ในด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือนทุกชุมชน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียง 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการอนุรักษ์  แม่น้ า  ล าคลอง  และการท าเกษตร

แบบผสมผสานเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
๒. จัดให้มีการจัดเก็บขยะเป็นระบบครบวงจร 
๓. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  และภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) 

สนับสนุนให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อการบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  
ชะเมา 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ในเขตเทศบาลต าบล   
ชะเมา  ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอาย ุ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนและสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลชะเมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการศึกษา 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา 
๒. สนับสนุนทุนการศึกษา 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนและสมทบให้มีศูนย์การเรียนรู้ในระดับเทศบาลต าบลชะเมา 

(กศน.) 
๔. สนับสนุนให้มีศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลชะเมา  เพื่อลดแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ  เพื่อรองรับการ

เข้าสู่สมาคมอาเซียน 
๖. สนับสนุนให้มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเทศบาลต าบลชะเมา 

 จากนโยบายท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ กระผมมีความเชื่อมัน่ว่าหากได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ
จากสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนของเรา  องค์กรภาครัฐ  เอกชน  ในเขตเทศบาลแล้ว  เชื่อว่าจะ
สามารถด าเนินนโยบายให้ส าเร็จลุล่วงได้ภายใน  4  ปี  อย่างแน่นอน  ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะท าให้
เทศบาลต าบลชะเมาของเราพัฒนาสู่เป้าหมาย  และน่าอยู่ย่ิงขึ้นสืบไป 
 กระผมจะบริหารงานด้วยความเป็นธรรม  ไม่ถืออคติ  ยึดความ  ถูกต้อง  เป็นธรรม  
ซื่อสัตย์  สุจริต  และท่ีส าคัญจะยึดถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชกิสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้รับฟังการแถลงนโยบายของกระผม  
ขอขอบคุณครับ 

 
 
 

       เอกชัย  คงปาน 
(นายเอกชัย  คงปาน) 

นายกเทศมนตรีต าบลชะเมา 
วันท่ี  ๑๐  มกราคม  255๗ 

 
 


