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เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลโคกม่วงที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกม่วงที่
เคารพรักทุกท่าน
กระผมนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตําบลโคกม่วงขออนุญาตเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่ว
กัน
ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน
กระผมรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับ
กระผมในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทําหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่
น้องประชาชนชาวตําบลโคกม่วงด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้
มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพร้อมและจะขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทํางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
สโลแกน ที่ว่า “สร้าง รักษา แก้ปัญหา พัฒนา” เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
นานาประการของท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
ตามที่เทศบาลตําบลโคกม่วงได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
ให้กระผม นายวิศิษฐ ชูสง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลโคกม่วง เพื่อ
เปิดโอกาสให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล
โคกม่วง นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมเอกสารนโยบาย
มอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว

ท่านประธานสภาฯ ครับ
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลโคกม่วง สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของ
ภารกิจ ตามอํานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) ที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้เพื่อมุ่งสู่“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง”พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล
ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และอยู่ภายใต้
ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ประการสําคัญคือ การน้อมนําเอาแนวพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลให้มากที่สุด
และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น
บัดนี้ กระผมได้ดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนําเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้โดย ผ่านท่านประธานสภาฯไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาล ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของเทศบาลตําบลโคกม่วงในโอกาสต่อไป ตามลําดับดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสู่
ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง
การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสํานึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ
ดังนี้

1.1 พัฒนาเทศบาลตําบลโคกม่วงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน
ด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้าง ซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของเทศบาลตําบลโคกม่วง พร้อมทั้งสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการ
บริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่
ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทํางาน
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็น
ธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเทศบาล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการ เพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อ
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแก่การดําเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.3 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย และ
จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.4 ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะ
แบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุก
เวลา
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ประเพณี ศาสนา และวั
และวัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้
อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
ที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และ
นําพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้าง
คน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตาม
มาตรฐาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์
3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. นโยบาย
นโยบายพัพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วย
รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน
เพื่อประชาชน
4.2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็น
ธรรม
4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ตดิ ต่อ
ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและ
ดูแล รักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
4.6 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
5.นโยบาย
5.นโยบายพั
นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้า
การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของ
กลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่ายโดย
จัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ
5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ พัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6.นโยบาย
6.นโยบายด้
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตําบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและ
การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้
6.1 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับประชาชนได้อุปโภคบริโภค โดย
การพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ําใหม่
ตามความเหมาะสม
6.2 พัฒนาและบํารุงรักษา ระบบการประปา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

7.นโยบาย
7.นโยบายด้
านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการพั
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิต
เพื่อ เอื้ออํานวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพ
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ตามหลัก
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม
7.2 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน
7.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
ดังนั้น การดําเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตาม
นโยบายที่มีอยู่ทั้ง 7 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การ
แก้ไขปัญหาในเทศบาลตําบลโคกม่วงและการดําเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อ
สภาฯ แห่งนี้ไปแล้วนั้นก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ยากนัก ทั้งนี้ก็
ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ ระดับ ตั้งแต่ระดับภายในเทศบาล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่าน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และ ส่วน
ราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น
กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดี
และมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯแห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในเทศบาลตําบลโคกม่วงให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้าง
ความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
สวัสดีครับ

