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คำแถลงนโยบำย
ก่อนเข้ำรับตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีตำบลทุ่งยำว
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทุ่งยาวที่เคารพ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่
27 เมษายน 2564 โดยกระผมนายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทาหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งยาว และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน
ที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาว ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสาคัญ
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในสภาเทศบาลตาบลทุ่งยาวแห่งนี้
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
มาตรา 48 ทศ ก่ อนนายกเทศมนตรี เข้า รั บ หน้า ที่ ให้ ป ระธานสภาเทศบาลเรีย กประชุ ม สภา
เทศบาลเพื่อให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่ อสภาเทศบาล โดยไม่ มีการลงมติ ทั้ง นี้ ภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ กระผมจึงขอแถลงนโยบายที่สาคัญโดยมีเป้าหมายหลัก 7 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบายด้านการศึกษา
1.1 เน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม
1.2 ส่งเสริมกองทุนการศึกษาสาหรับเด็ก
1.3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้รองรับการจัดการศึกษานอกระบบ
1.4 สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา
โดยตรง
1.5 สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษา
2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์กิจกรรม
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีในสถาบันครอบครัว
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนด้านการกีฬา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการออกกาลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงของประชาชน
เพิ่มทางเท้าหรือ walk way
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านสาธารณสุข

2
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุ่งยาวเมืองต้องเยือน รองรับผู้มาเยือนด้วยการก่อสร้าง
ศูนย์อาหารที่รวบรวมอาหารจีนสูตรโบราณจากฝีมือชาวทุ่งยาว
3.2 ส่งเสริมสืบสานงานประเพณี “เทศกาลไหว้พระจันทร์ ” ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของทุ่งยาว เช่น พริกไทยดา
ชาหวาน เป็นต้น
3.4 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน
3.5 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
4. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ปรับปรุงดูแลรักษาถนน ทางเท้า และเครื่องหมายจราจร ให้มีความปลอดภัย
4.2 เพิ่มไฟฟ้าส่อ งสว่า งให้ชั ดเจนทุกเส้น ทาง ตลอดจนพัฒ นาระบบประปาให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4.3 พัฒนาคู คลอง ในพื้นที่ให้สะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 เทศบาลตาบลทุ่งยาวจะต้องเป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปลอดจากมลภาวะ
5.2 ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6. นโยบายด้านบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
6.1 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ทั่วถึงทุกด้าน
6.3 ส่ ง เสริม การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
6.4 พัฒนาองค์กรสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)
7. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 ปรับปรุงเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลทุ่งยาว
7.2 จัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง
7.3 ติดตั้งระบบเตือนภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยเป็นประจาและสม่าเสมอ
7.4 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมสอดส่องดูแล ช่วยเหลือเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน
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แนวนโยบายการพัฒนาทั้ง 7 นโยบาย ที่กระผมได้แถลงต่อทุกท่านในสภาฯ อันทรง
เกียรติแห่งนี้ จะเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่จะขั บเคลื่อนเทศบาลตาบลทุ่งยาว
ไปตลอดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมขอให้คามั่นต่อสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า
ผมและที ม งานผู้ บ ริ ห ารที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญ จะใช้ ป ระสบการณ์ แ ละความรู้
ความสามารถทั้งหมดที่มี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ ซื่ อสัตย์สุจริต เป็นฐานของการ
ทางาน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาวได้รับประโยชน์สูงสุด และผมพร้อมที่จะสร้าง
เทศบาลตาบลทุ่งยาวให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่าน ผม
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ใ ห้เกียรติรับฟังคาแถลง
นโยบายการบริหารราชการเทศบาลตาบลทุ่งยาวของกระผมในวันนี้ ผมและผู้บริหารทุกคนหวังว่า
จะได้รับความร่วมมือและไว้วางใจจากทุกท่าน สนับสนุนการทางานตลอดวาระการดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งยาว
สุดท้ายนี้ กระผมขอยืนยันต่อสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า กระผมพร้อมทั้งคณะผู้ช่วยใน
การบริ ห ารราชการเทศบาลต าบลทุ่ง ยาวทุ ก ท่ าน จะปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ วยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

