คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
กระผม นายอารีดีน อินตัน นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกำ
พวนให้ทราบว่า ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ กระผมจะ
บริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการบริหาร
เทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้
กระผมมีนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนา
ทุกๆ ด้านที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลกำพวน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกำพวนได้เจริญพัฒนา
อย่างไปอย่างรวดเร็ว มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้น ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชน มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย
ดังนั้นในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาล
ตำบลกำพวน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลตำบลกำพวน
เป็นเมืองแห่งความสุข เมืองแห่งความสุขสำราญ สำหรับการอยู่อาศัย มี สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
จากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลกำพวน สามารถบรรลุ
สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน
คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นโยบายเร่งด่วน
นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้านดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลกำพวน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยจากมลพิษ ปรับปรุงภู มิทัศน์
ชุมชนให้มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและ
สถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อส่งเสริมกีฬาให้กับประชาชน และเยาวชน
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ 3 Rs
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ส่งเสริม
ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสื่อ Social
Media จัดให้มี Wi-Fi ชุมชน ส่งเสริมศูนย์สุขภาพชุมชน (ศมช.) จัดบริการส่ง เสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคเชิงรุกในชุมชน พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัด การบริการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม
และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
๔. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอก
ห้องเรีย นที่ห ลากหลายและเหมาะสมตามวัย เพื่อพัฒ นานำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีประจำท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้

เป็นเมืองรอง เมืองผ่านที่สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น ปรับปรุงเส้นทางสัญจร
ของนักท่องเที่ยว จัดสถานที่สำหรับค้าขายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP ให้กับประชาชน ส่งเสริ ม
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน โรงเรีย น วัด มัสยิด และสถานพยาบาล เพื่อเสริมศักยภาพในการ
ดูแลและพัฒนาการบริการประชาชน
๕. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงถนนสาธารณะใน
หมู่บ้าน พร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงได้
มาตรฐาน ปรับปรุงระบบน้ำประปา พัฒนาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการ
บริโภค อุปโภคและเพื่อการเกษตรของประชาชนทั้งตำบล ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าให้
ครอบคลุมทั้งตำบล และประสานให้มีคานเรือชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อสวัสดิการชุมชน
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือ กตั้งทุก
ระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร และประมงระหว่างชุมชน ภาคีเครือข่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ส ่ว นราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกำ
พวน เว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เทศบาลตำบลกำพวนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงการ
บริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดั บอย่างชัดเจน
เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบายของกระผมสัมฤทธิ์ผลที่
ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน พนักงานเทศบาล
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน

กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลตำบลกำพวนว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว
วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กระผมและคณะผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลกำพวนให้เจริญก้าวหน้าบรรลุ
ตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป ขอบคุณครับ
นายอารีดีน อินตัน
นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน

