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ของ

น�ยศรชียั  วรีะนรพ�นชิ

น�ยกเทศมนตรเีมอืงชุมพร

แถลงตอ่สภ�เทศบ�ลเมอืงชุมพร

วนัองัค�รที ่11 พฤษภ�คม  2564

************************************************

ท�่นประธ�นสภ�เทศบ�ลเมอืงชุมพรและสม�ชกิสภ�เทศบ�ล
เมอืงชุมพร  ทีเ่ค�รพ

ตามทีไ่ดม้กีารเลอืกตัง้นายกเทศมนตรเีมอืงชมุพร กรณีคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้ตามมาตรา 142 แหง่พระ
ราชบญัญัตกิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เมือ่วนั
ที ่28 มนีาคม 2564 ทีผ่า่นมานัน้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได ้
ประกาศผลการเลอืกตัง้นายกเทศมนตรเีมอืงชมุพรแลว้ เมือ่วนัที ่27 
เมษายน 2564 ซึง่สำานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจังหวดั
ชมุพรไดแ้จง้การประกาศผลการเลอืกตัง้ใหท้ราบแลว้ นัน้

ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที1่4) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บญัญัตวิา่ “กอ่น



นายกเทศมนตรเีขา้รับหนา้ที ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรยีกประชมุสภา
เทศบาล เพือ่ใหน้ายกเทศมนตรแีถลงนโยบายตอ่สภาเทศบาล โดย
ไมม่กีารลงมต ิทัง้นี ้ภายในสามสบิวนันับแตว่นัประกาศผลการเลอืกตัง้
นายกเทศมนตร”ี

บดันี ้กระผมนายศรชียั  วรีะนรพานชิ นายกเทศมนตรเีมอืง
ชมุพร ไดก้ำาหนดนโยบายในการบรหิารราชการของเทศบาลเมอืงชมุพร 
ภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญัตแิละนโยบายที่
กระผมไดใ้ชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ ซ ึง่เป็นสญัญาประชาคมทีไ่ดใ้หไ้ว ้
กบัพีน่อ้งประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงชมุพร ดว้ยแนวนโยบาย 
“เทศบ�ลเมอืงชุมพรยคุใหม ่นโยบ�ยทนัสมยั ไมท่ ิง้ใครไวข้�้ง
หลงั”

ท�่นประธ�นสภ�เทศบ�ลเมอืงชุมพรและสม�ชกิสภ�เทศบ�ล
เมอืงชุมพร  ทีเ่ค�รพ

การกำาหนดนโยบายในการบรหิารราชการของเทศบาลเมอืง
ชมุพร กระผมไดด้ำาเนนิการกำาหนดนโยบายในการบรหิารราชการบนพืน้
ฐานของคว�มถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มาใชเ้ป็น
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แนวทางในการบรหิารงานเทศบาล โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนและสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาจังหวดัชมุพร แผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัชมุพร แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาตแิละยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี มุง่เนน้ทีจ่ะแกไ้ขปัญหา
และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงชมุพร 
ใหเ้ป็นไปตามกรอบอำานาจหนา้ที ่ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562, พระราชบัญญัตกิำาหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และตามกฎหมายระเบยีบอืน่ทีใ่ชใ้น
การบรหิารราชการของเทศบาล



ฉะนัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการตามอำานาจหนา้ทีข่อง
เทศบาล เป็นไปเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและไดบ้รรลถุงึนโยบายทีก่ระผมไดใ้หไ้วก้บัพีน่อ้ง
ประชาชนในการนำาเมอืงชมุพรสู ่“เมอืงอยูด่ ีเมอืงมสีขุ เมอืงส ิง่
แวดลอ้มย ัง่ยนื เมอืงอจัฉรยิะและเมอืงทีม่กี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่”ี 
กระผมจงึขอแถลงนโยบายในการบรหิารงานตอ่สภาเทศบาลเมอืงชมุพร
กอ่นเขา้รับหนา้ที ่ดงันี้

นโยบ�ยเรง่ดว่น

1. การเปลีย่นหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นแบบหลอดแอลอดีี
(LED) ใหค้รอบคลมุทัง้เขตเทศบาลเมอืงชมุพร ทัง้นี้
เพือ่เป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดพลงังาน เพิม่
อายกุารใชง้าน รวมทัง้เป็นการปรับภมูทิัศนข์องเมอืงใหม้ี
ความสวยงามและเพิม่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิใหก้บัประชาชน

2. ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพิม่ใหท้ั่วถงึทกุชมุชน 
เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

3. สรา้งสวนสาธารณะแหง่ใหมบ่รเิวณหนองเรอืแตกใหเ้ป็น 
SMART PARK แหง่แรกในจังหวดัชมุพร เนือ่งจาก
ปัจจบุนัสวนสาธารณะอาภากรเกยีรตวิงศเ์ริม่แออดัและไม่
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของเมอืง

4. จัดทำาถนนสวยไรส้ายโดยการนำาสายไฟฟ้าลงดนิ ระยะที่
1 บรเิวณถนนปรมนิทรมรรคา ตัง้แตแ่ยกมอนเดยีร ์– 
แยกหอนาฬกิา และ ระยะที ่2 บรเิวณถนนกรมหลวงชมุพร
ตัง้แต่แยกรถไฟ- แยกสระเพชร ซึง่เป็นการปรับปรงุภมูิ
ทัศนข์องเมอืง ทำาใหเ้กดิความสวยงามและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง

5. ใหก้ารสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคุณภาพชวีติ เด็ก เยาวชน 
สตร ีคนชรา ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส ใหม้ี
โอกาสเขา้ถงึบรกิารสาธารณะอยา่งทั่วถงึ เทา่เทยีมและ
เป็นธรรม ลดความเหลือ่มลำ้าในสงัคม



6. บำารุงและสง่เสรมิการทำามาหากนิของราษฎรโดยเฉพาะกลุม่
ผูม้รีายไดน้อ้ยและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)
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นโยบ�ยหลกั

1.นโยบ�ยด�้นโครงสร�้งพืน้ฐ�น
จะดำาเนนิการกอ่สรา้ง ปรับปรงุ แกไ้ข ซอ่มแซมสิง่อำานวย
ความสะดวกดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งๆไดแ้ก ่ถนน 
ทางเทา้ ระบบระบายนำ้า หอ้งนำ้าสาธารณะ ไฟฟ้า
สาธารณะ และการประปาใหค้รอบคลมุพืน้ทีเ่ขตเทศบาล 
เพือ่ความสะดวก ปลอดภยัและเพือ่ใหท้กุคนมโีอกาสเขา้
ถงึบรกิารสาธารณะอยา่งทั่วถงึและเทา่เทยีม โดยมี
แนวทางการดำาเนนิการตามนโยบาย ดงันี้
1.1 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้รอบคลมุและเหมาะ

สมกบัผูใ้ชป้ระโยชน ์เชน่ ถนน สะพาน ทางเทา้ ระบบ
ระบายนำ้า ไฟฟ้าสาธารณะ การประปา หอ้งนำ้า
สาธารณะ สถานทีอ่อกกำาลังกาย ป้ายบอกทางฯลฯ 
ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการพัฒนาเมอืง  ไดม้าตรฐาน
เพยีงพอและคำานงึถงึคนทกุกลุม่วยั

1.2 ปรับปรงุภมูทิัศนข์องเมอืงชมุพร ใหส้ะอาด สวยงาม 
น่าอยูแ่ละมอีตัลกัษณ์ของเมอืง

1.3 มมีาตรการในการใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัผังเมอืงรวมเพือ่รองรับการเตบิโตของ
เมอืงในอนาคต

1.4 มมีาตรการดแูลใหผ้ังเมอืงหรอืเทศบญัญัตกิารใช ้
ประโยชนท์ีด่นิใหม้คีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่
และยคุสมัย

2.นโยบ�ยด�้นสงัคมและคณุภ�พชวีติ



จะดำาเนนิการเสรมิสรา้งความเป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มลำ้าทางสงัคม ลดชอ่งวา่งของคนในชมุชนเพือ่ให ้
ทกุคนมโีอกาสเขา้ถงึและไดใ้ชบ้รกิารสาธารณะอยา่งเทา่
เทยีมกนั รวมถงึการใหก้ารสงเคราะหแ์ละการพัฒนา
คณุภาพชวีติ เด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 
และผูด้อ้ยโอกาส สรา้งสงัคมผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพเป็น
เมอืงแหง่สงัคมผูส้งูอาย ุสรา้งเมอืงมสีขุใหก้บัคนทกุวยั 
โดยมแีนวทางในการดำาเนนิการตามนโยบาย ดงันี้
2.1 การสง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคมเพือ่ใหก้ลุม่คนในสงัคม

เขา้มามสีว่นรว่ม ชว่ยสรา้งสงัคมใหม้คีวามสขุ เชน่
กจิกรรมจติอาสา กจิกรรมอาสาสมัครบำาเพ็ญประโยชน์

2.2 สง่เสรมิและสนับสนุนใหค้นในชมุชนมคีรอบครัว
ทีอ่บอุน่ คนในชมุชนมคีวามเอือ้อาทรตอ่กนั

2.3 การจัดสวสัดกิารทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของชมุชนเชน่ การจัดตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชน กลุม่
ออมทรัพย ์กองทนุสรา้งอาชพีฯลฯ

2.4 การพทัิกษ์สทิธขิอง เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุ ผูพ้กิารและผู ้
ดอ้ยโอกาสโดยใหทุ้กคนสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทาง
สังคมและมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บบรกิารต่างๆจากรัฐอย่างเท่า
เทยีม
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2.5 ยกระดับคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยและผูด้อ้ยโอกาส เชน่
การสรา้งอาชพี/รายไดเ้สรมิ การฝึกอาชพีโดยชมุชนมี
สว่นรว่ม

2.6 การนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้น
ชวีติประจำาวนัเพือ่ใหเ้กดิความสมดลุและพรอ้มตอ่การ
รองรับการเปลีย่นแปลง

2.7 สรา้งความเป็นธรรมในการเขา้ถงึการบรกิาร
สาธารณะโดยเฉพาะผูม้รีายไดน้อ้ยและผูด้อ้ยโอกาส



2.8 สง่เสรมิและพัฒนาศนูยพั์ฒนาและฟ้ืนฟคูณุภาพ
ผูส้งูอายใุหต้อ่เนือ่งและยั่งยนืเพือ่รองรับการเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุ

2.9 การปรับปรงุแหลง่ชมุชนแออดัและการจัดการ
เกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั

3.นโยบ�ยด�้นส�ธ�รณสขุ
จะสง่เสรมิและสนับสนุนการดแูลสขุภาพทัง้ระบบให ้

ครอบคลมุทัง้ การป้องกนัและควบคมุโรคเพือ่ลดความ
เสีย่งในการเกดิโรคโดยเฉพาะโรคอบุตัใิหม ่เชน่ การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การให ้
บรกิารเชงิรกุเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัและฟ้ืนฟู
สขุภาพของประชาชน โดยการใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัย
มาบรหิารจัดการ โดยมแีนวทางในการดำาเนนิการตาม
นโยบาย ดงันี้
3.1 กอ่สรา้งศนูยบ์รกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู ิเทศบาล

เมอืงชมุพรเพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลเมอืงชมุพร
ไดเ้ขา้ถงึการบรกิารสาธารณสขุอยา่งทั่วถงึและเทา่
เทยีม

3.2 ปรับปรงุและพัฒนาศนูยอ์ปุกรณ์ทางการแพทย์
ของเทศบาลเมอืงชมุพรใหส้ามารถรองรับความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

3.3 การเสรมิสรา้งสขุภาพทีด่ขีองประชาชนทัง้
สขุภาพกายและสขุภาพใจ

3.4 ดำาเนนิการดา้นการฟ้ืนฟสูขุภาพของประชาชน เชน่ 
การดแูลผูป่้วยตดิเตยีง การฟ้ืนฟสูภาพจติใจ การสง่
เสรมิการกายภาพบำาบดั การเยีย่มบา้น ฯลฯ

3.5 การจัดทำาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่อือ้ตอ่การสง่เสรมิสขุ
ภาพ เชน่ สถานทีอ่อกกำาลงักาย ทางจักรยาน ฯลฯ



3.6 การคุม้ครองสขุภาพอนามัยของประชาชนใหม้คีวาม
ปลอดภยัในการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร

3.7 พัฒนาขดีความสามารถของอาสาสมัครสาธารณส ุ
(อสม.) เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะในการเสรมิสรา้ง
สขุภาพของประชาชนไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยั่งยนื
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4. นโยบ�ยด�้นก�รศกึษ� ก�รกฬี� ศลิปะ จ�รตี
ประเพณี ภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีอง
ทอ้งถิน่

จะสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนและ
กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบคุลากร
และสังคม โดยการถา่ยทอดความรูแ้ละการฝึกอบรม การ
สบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความ
กา้วหนา้ทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการ
จัดสภาพแวดลอ้มทางสงัคม การเรยีนรูแ้ละปัจจัยเกือ้
หนุนใหบ้คุคลเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและตลอดชวีติ ทัง้การ
ศกึษาในระบบ นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่
ใหส้ามารถพัฒนาคณุภาพชวีติไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง สรา้ง
ความเป็นธรรมในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการศกึษาโดย
เฉพาะผูม้รีายไดน้อ้ยและดอ้ยโอกาส รวมถงึการกฬีา การ
บำารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และ
วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ โดยมแีนวทางในการดำาเนนิ
การตามนโยบาย ดงันี้
4.1 สง่เสรมิการศกึษาแกเ่ด็กและเยาวชนอยา่งมคีณุภาพ

และเทา่เทยีมพรอ้มจัดใหม้อีปุกรณ์การเรยีนทีท่ันสมัย
และเพยีงพอ



4.2 สง่เสรมิการศกึษาอยา่งหลากหลายและเทา่เทยีม ทัง้การ
ศกึษาในระบบ นอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยัและ
การศกึษาแกเ่ด็กพเิศษ

4.3 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนจัดการศกึษาหรอืกจิกรรม
ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน

4.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
อันดขีองทอ้งถิน่ และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ใหค้งอัตลักษณ์
ของชมุพร เชน่ พธิขีึน้เบญจา งานบญุกลางบา้น ฯลฯ
โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน

4.5 สง่เสรมิครใูหม้คีณุภาพ มคีณุธรรม มศีกัดิศ์ร ีเป็นที่
ยอมรับของนักเรยีน ผูป้กครองและประชาชน

4.6 จัดใหม้ศีนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทีไ่ดม้าตรฐานและ
เพยีงพอกบัความตอ้งการของประชาชน

4.7 การสง่เสรมิและสนับสนุนการเลน่กฬีาทกุชนดิ 
ทัง้เพือ่สขุภาพและการแขง่ขนั

5.นโยบ�ยด�้นคว�มปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
จะดำาเนนิการในการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่

เสรมิและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั โดยมแีนวทางในการดำาเนนิการตามนโยบาย
ดงันี้
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5.1 การป้องกนัและดแูลความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิของประชาชนโดยการสำารวจความเสีย่ง จดุ
เสีย่งอนัอาจจะเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัในการ
จราจรและอาชญากรรม



5.2 พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภยั เชน่ สะพานลอย ทางมา้ลาย ป้ายเตอืน 
การนำาเทคโนโลยทีีท่ันสมัยเขา้มาปรับใช ้

5.3 การสรา้งเครอืขา่ยและเสรมิสรา้งศกัยภาพการ
ดำาเนนิงานรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ตำารวจ 
ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน

5.4 เปลีย่นระบบสญัญาณไฟจราจรใหเ้ป็นสญัญาณ
ไฟจราจรแบบอจัฉรยิะปลอ่ยรถตามปรมิาณรถจรงิบน
ทอ้งถนนชว่ยแกไ้ขปัญหารถตดิในชัว่โมงเรง่ดว่น 

5.5 การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในจดุเสีย่งทกุจดุ
ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

6.นโยบ�ยด�้นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม
จะดำาเนนิการพัฒนาการบรหิารจัดการส ิง่แวดลอ้มให ้

เป็นระบบ การดแูลรักษาทีส่าธารณะ การปรับปรงุภมูทิัศน์
สวนสาธารณะ การจัดการขยะมลูฝอยชมุชนอยา่งครบ
วงจร การแกไ้ขปัญหานำ้าเสยี การแกไ้ขปัญหานำ้าทว่มขงั 
การปรับภมูทิัศนข์องเมอืงใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
และสอดคลอ้งกบัสภาพเมอืง การสรา้งความเตบิโตบน
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มทัง้นีเ้พือ่เป็นการ
เอือ้ตอ่การอยูอ่าศยัและการดำารงชพีของประชาชน โดยมี
แนวทางในการดำาเนนิการตามนโยบาย ดงันี้
6.1 กอ่สรา้งโรงงานไฟฟ้าพลงังานจากขยะโดยการจัดหา

เอกชนมาลงทนุ 100%
6.2 ปรับปรงุภมูทิัศนห์นองมว่งคอ้มใหส้ะอาด 

เรยีบรอ้ยและสวยงาม
6.3 การจัดการขยะมลูฝอยชมุชนอยา่งครบวงจรและเหมาะ

สมตัง้แตต่น้ทางถงึปลายทางและบรหิารจัดการขยะ
แบบอจัฉรยิะ

6.4 ปรับภมูทิัศนบ์รเิวณรมิฝ่ังคลองและทีส่าธารณะให ้
สะอาด เรยีบรอ้ย สวยงามรวมถงึขดุลอกลำาคลองและ



การดแูลรักษาทีส่าธารณะภายในเขตเทศบาลเมอืง
ชมุพร

6.5 การขบัเคลือ่นการพัฒนาเมอืงสเีขยีว (Green City) 
สูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื 

6.6 การปรับปรงุคณุภาพนำ้ากอ่นปลอ่ยลงสูแ่หลง่นำ้า
ธรรมชาติ

6.7 การจัดการระบบนเิวศนด์ว้ยระบบสารสนเทศที่
ทันสมยั

6.8 การสง่เสรมิการผลติ การบรกิารและการบรโิภคที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

6.9 การปรับปรงุสวนสาธารณะใหส้ะอาด รม่รืน่และ
สวยงาม
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7.นโยบ�ยด�้นเศรษฐกจิ
จะดำาเนนิการบำารงุและสง่เสรมิการทำามาหากนิของ

ราษฎร โดยการสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากของ
ทอ้งถิน่ การสง่เสรมิอาชพี การฝึกอาชพี เพือ่เพิม่รายได ้
ใหก้บัประชาชน โดยมแีนวทางในการดำาเนนิการตาม
นโยบาย ดงันี้
7.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการประกอบอาชพีของประชาชน

โดยการอบรมใหค้วามรูใ้นการประกอบอาชพีพรอ้มทัง้
จัดหาวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ำาเป็นและเหมาะสมเพือ่ให ้
สามารถประกอบอาชพีได ้

7.2 สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งเครอืขา่ยชมุชนดา้น
การเกษตร เชน่ การปลกูผักปลอดสารพษิ ฯลฯ

7.3 สง่เสรมิและสนับสนุนตลาดนัดชมุชน ถนนคนเดนิ ลาน
คนเดนิเพือ่เพิม่ชอ่งทางการจำาหน่ายสนิคา้จากครัว
เรอืนและชมุชน



7.4 สง่เสรมิและสนับสนุนการออมทรัพยใ์หก้บั
ประชาชนในชมุชนพรอ้มใหก้ารสนับสนุนการรวมกลุม่ 
อาท ิกองทนุสวสัดกิารชมุชน

8.นโยบ�ยด�้นก�รทอ่งเทีย่ว
จะดำาเนนิการจัดกจิกรรมเพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วของจังหวดัชมุพรอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มสง่เสรมิ
การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยงกบัการทอ่งเทีย่ว
โดยมแีนวทางในการดำาเนนิการตามนโยบาย ดงันี้
8.1 จัดกจิกรรมตา่งๆเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วใน

เขตเทศบาลเมอืงชมุพร
8.2 สง่เสรมิและสนับสนุนการทอ่งเทีย่วของจังหวดั

ชมุพร
8.3 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยงกบัการทอ่ง

เทีย่วโดยเฉพาะการปรับปรงุส ิง่อำานวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

8.4 ประชาสมัพันธแ์นะนำาสถานทีท่อ่งเทีย่วของจังหวดั
ชมุพรเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาทอ่งเทีย่ว
จังหวดัชมุพรเพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่

8.5 อบรมใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการดา้นอาหารและดา้น
บรกิารใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งมาตรฐานดา้นอาหารและดา้น
การบรกิารและไมเ่อาเปรยีบนักทอ่งเทีย่ว

9. นโยบ�ยด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่ ี
จะดำาเนนิการบรหิารราชการของเทศบาลเมอืงชมุพร

ดว้ยความถกูตอ้ง โปรง่ใส เสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบ
ไดเ้พือ่ใหก้ารบรหิารราชการเกดิประโยชนส์ขุแก่
ประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิขององคก์ร บรหิาร
งานมปีระสทิธภิาพเกดิความคุม้คา่และ
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เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการอำานวยความสะดวกและตอบ
สนองความตอ้งการของประชาชน โดยมแีนวทางในการ
ดำาเนนิการตามนโยบาย ดงันี้
9.1 พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามรอบรูแ้ละ

เชีย่วชาญในงานทีรั่บผดิชอบเพือ่เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

9.2 สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและบคุลากรปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย
ยดึมั่นความถกูตอ้ง มคีณุธรรมจรยิธรรมในการบรหิาร
และทำางานตามมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรมขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

9.3 พัฒนาเทศบาลเมอืงชมุพรใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีน
รู ้มกีารสรา้งชอ่งทางใหเ้กดิการถา่ยทอดความรูซ้ ึง่กนั
และกนัระหวา่งบคุลากร ควบคูไ่ปกบัการรับความรูจ้าก
ภายนอกเพือ่เอือ้ใหเ้กดิโอกาสในการหาแนวปฏบิตัทิีด่ี
ทีส่ดุ

9.4 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจัดทำา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำางบประมาณ การจัดซือ้
จัดจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

9.5 พัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลเพือ่ใหก้าร
จัดเก็บรายไดข้องเทศบาลเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ทัว่ถงึ
และเป็นธรรม โดยการนำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
บรหิาร

ท�่นประธ�นสภ�เทศบ�ลเมอืงชุมพรและสม�ชกิสภ�เทศบ�ล
เมอืงชุมพร  ทีเ่ค�รพ

จากนโยบายทีก่ระผมไดแ้ถลงมาดงักลา่วขา้งตน้ 
กระผมในฐานะนายกเทศมนตรเีมอืงชมุพร จะใชน้โยบาย
เป็นกรอบในการบรหิารราชการของเทศบาลเมอืงชมุพร
ในชว่งระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกระผม โดย



กระผมจะยดึกรอบของกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนการใชแ้ผนพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลเมอืงชมุพร กระผมขอเรยีนวา่กระผมมคีวามตัง้ใจ
และมคีวามมุง่มั่นอยา่งแน่วแน่ทีจ่ะนำาความรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์ในการบรหิารราชการของ
กระผมและทมีงานมาใชใ้นการพัฒนาเทศบาลเมอืงชมุพร
เพือ่แกไ้ขปัญหาใหก้บัพีน่อ้งประชาชนในเขตเทศบาล
เมอืงชมุพรใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมตามความเรง่ดว่น
และทรัพยากรทีม่อียู ่กระผมขอใหค้วามเชือ่มั่นแกส่ภา
เทศบาลเมอืงชมุพรและพีน่อ้งประชาชนในเขตเทศบาล
เมอืงชมุพรวา่จะบรหิารราชการเทศบาลเมอืงชมุพรอยา่ง
เต็มความสามารถ ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติและยดึ
ประโยชนส์ว่นรวมของประชาชนเป็นทีต่ัง้อยา่งแทจ้รงิ 
เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงชมุพรกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมั่นคง
และยั่งยนื กระผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทา่นประธานสภา
เทศบาล ทา่นสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงชมุพรจะใหค้วาม
รว่มมอืและสนับสนุนการปฏบิตังิานของกระผมและทมี
งานผูบ้รหิารอยา่งดยีิง่และกระผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
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พนักงานเทศบาลทกุๆทา่นจะนำานโยบายของกระผมไปสู่
การปฏบิตัเิพือ่เดนิไปสูเ่ป้าหมายแหง่ความสำาเร็จและ
ความภาคภมูใิจรว่มกนั ในการนำาเทศบาลเมอืงชมุพร
สู“่เมอืงอยูด่ ีเมอืงมสีขุ เมอืงส ิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื เมอืง
อจัฉรยิะและเมอืงทีม่กี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่”ี ตอ่ไป

ขอบคณุมาก
ครับ


