คําแถลงนโยบาย
ของ นายวิรัตน์ ริยาพันธ์
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

แถลงต่ อสภาเทศบาลตําบลกะทูน
วันที" ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คําแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตาํ บลกะทูน
นายวิรัตน์ ริยาพันธ์
แถลงต่ อสภาเทศบาลตําบลกะทูน
วันที" 26 พฤศจิกายน 2556
--------------------------------------------เรียน ท่ านประธานสภาเทศบาลตําบลกะทูนที"เคารพฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน
ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตังองค์การบริ หารส่ วนตําบลกะทูน อําเภอพิปูน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเทศบาลตําบลกะทูน ตามประกาศลงวันที' 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 มีผลให้
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลสิ นสุ ดลงและนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลกะทูนพ้นจากตําแหน่ ง
ตังแต่ ว ัน ที' 6 กัน ยายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้น ไป โดยคณะกรรมการการเลื อ กตังประจํา จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ได้มีมติ ในการประชุ มครั งที' 38/2556 เมื'อวัน ที' 10 กันยายน 2556 เห็ น ชอบให้มีการ
เลื อ กตั งนายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํา บลกะทู น ตํา บลกะทู น อํา เภอพิ ปู น จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช (กรณี ครบวาระ ยกฐานะ) ในวันเสาร์ ที' 19 ตุลาคม 2556 ที' ผ่านมา ทังนี คณะกรรมการ
การเลือกตังประจําจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีหนังสื อ ที' ลต(นศ) 0700/ว 1793 ลงวันที' 15 พฤศจิ กายน
2556 รับรองการได้รับเลือกตังเป็ นนายกเทศมนตรี ตาํ บลกะทูนของกระผม ตามมติคณะกรรมการการเลือกตัง
ในการประชุม ครังที' 89/2556 ลงวันที' 12 พฤศจิกายน 2556 โดยให้ดาํ รงตําแหน่ งนับแต่ วนั ที' เลือกตัง คื อ
วันที' 19 ตุลาคม 2556 ที'ผา่ นมา นัน
บัดนี กระผมได้กาํ หนดนโยบาย เพื'อใช้ในการบริ หารราชการของเทศบาลตําบลกะทูนขึ น
ตามสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชน ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็ นแนวนโยบายที' กระผม
ได้ใช้ในการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตัง ซึ'งเป็ นพันธสัญญาประชาคมที'ได้ให้ไว้ต่อพี'น้องประชาชนชาวตําบลกะ
ทูน ซึ'งได้รับฉันทานุ มตั ิจากพี'นอ้ งประชาชนให้กระผมได้เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที'อีกครัง จึงเป็ นประจักษ์ชดั และ
ย่อมยืนยันอย่างหนักแน่ นถึงการมอบภารกิจ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลกะทูน ซึ' งจะมีขึนต่ อไปในอนาคต
อีก 4 ปี ข้างหน้า จึงได้กาํ หนดกรอบการพัฒนาเป็ น 4 แนวทางหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ' งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพการบริ หารองค์กรและการบริ การ
สาธารณะ โดยกระจายศักยภาพทรัพยากรที'เอือต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ'นอย่างเท่าเทียม ให้สามารถจัดการ
บริ การสาธารณะอย่างมีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพให้กบั หมู่บา้ น/ชุมชน เพื'อให้การพัฒนาได้เกิดความสําเร็ จและ
ความสุ ขต่อประชาชนโดยรวม

ท่ าน ประธานสภาเทศบาลตําบลกะทูน ที"เคารพ
การกําหนดนโยบายการบริ หารราชการของกระผม ได้กาํ หนดบนพืนฐานที' ยึดมัน' ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยกระบวนการการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและให้เป็ นไปตามกรอบอํานาจหน้าที' ตามระเบี ยบ กฎหมาย ที' ใช้ในการบริ หารราชการเทศบาล
ตําบลทุกฉบับ และนับแต่บดั นี เป็ นต้นไป เทศบาลตําบลกะทูนจะต้องทุ่ มเทในการบริ หารราชการอย่างเต็ม
กําลัง เพื'อให้สามารถแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง อันจะนําไปสู่
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวตําบลกะทูน
ฉะนัน เพื'อให้การบริ หารราชการในอํานาจหน้าที'ของนายกเทศมนตรี ตาํ บลกะทูนได้บรรลุ
ถึงภารกิ จตามแนวนโยบายและเพื' อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ'มเติ ม
จนถึ ง (ฉบับ ที' 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ความว่ า “ก่ อ นที' น ายกเทศมนตรี เ ข้า รั บ หน้า ที' ใ ห้
ประธานสภาเรี ยกประชมสภาเทศบาลเพื'อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่ อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลง
มติ ทังนี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตังนายกเทศมนตรี ” กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลตําบลกะทูน ดังต่อไปนี

พัฒนาและแก้ไขปั ญหา
ให้ ครอบคลุมทุกด้ าน
สร้ างสมานฉันท์ ร่ วมกันพัฒนา เพือ" ประชาชาวกะทูน
1. นโยบายด้ านพัฒนาการเมืองการการบริหารองค์กร
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 จัดให้มีและส่ งเสริ มประชาคมหมู่บา้ นและเครื อข่ายประชาชนให้มีความเข้มแข็งและเข้า
มามีส่วนร่ วม ในการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาเทศบาล
1.2 ส่ งเสริ มการฝึ กอบรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในทุกด้าน ให้มีความรู้ความสามารถ
1.3 จัดระบบเครื' องมือเครื' องใช้ ในการบริ การประชาชนให้มีประสิ ทธิภาพ
1.4 พัฒนาข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์หน่ วยงาน และกิจกรรมผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต และหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น
1.5 ประสานความร่ วมมือทังภาครัฐและภาคเอกชน เพื'อประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาทุกด้าน
1.6 ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลใหม่ เพื'อรองรับภารกิจที'เพิ'มขึน
2. นโยบายด้ านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 สนับสนุ นงบประมาณในการศึกษาทุกระดับ รวมทังภูมิปัญญาท้องถิ'นต่างๆ
2.2 ส่ งเสริ มการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา
2.3 สนับสนุ นให้มีสถานที'ออกกําลังกาย สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
2.4 ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดกิจกรรมประเพณี งานประจําปี ของหมู่บา้ นและวัฒนธรรม
ท้องถิ'น
2.5 ส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจกรรมการพัฒนาการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยน
รวมทังเตรี ยมพัฒนาศักยภาพเพื'อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
3. นโยบายการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ" งแวดล้ อม
แนวทางการดําเนินงาน
3.1 ปลูกต้อนไม้เพิ'มเติม และบํารุ งรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื' อง
3.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดําเนิ นงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ' งแวดล้อม
3.3จัดสร้างสวนสาธารณะและแหล่งพักผ่อนในพืนที'
3.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรเพื'อรองรับการท่องเที'ยวในระดับตําบล
3.5 พัฒนา ปรับปรุ ง รวมทังดูแลความสะอาด บริ เวณถนน คูระบายนํา และพืนที'อื'นๆในเขต
เทศบาลตําบลกะทูน มิให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุเ์ ชือโรค รวมทังควบคุมป้ องกันมลพิษต่างๆที'เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ

3.6 พัฒนา ปรับปรุ ง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิ ทธิภาพ พร้อมทังส่ งเสริ มให้
ประชาชน และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรื อน โดยนํากลับมาใช้ใหม่ หรื อแปรสภาพให้เกิดมูลค่าเพิ'ม
รวมทังรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
3.7 จัดหารถเก็บขยะเพิ'มเติมเพื'อรองรับจํานวนขยะที'เพิ'มขึน
3.8 จัดหาที'ดินสําหรับเป็ นที'ทิงขยะ
4. นโยบายด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืนA ฐาน
แนวทางการดําเนินงาน
4.1 พัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิเช่น
ถนน ประปา ไฟฟ้ า ฯลฯ ในเขตพืนที'เทศบาลให้อยูใ่ นสภาพที'สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอด
4.2 พัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และก่อสร้าง คูระบายนํา คลอง หนอง บึง ในเขตพืนที'
เทศบาลให้อยู่ในสภาพที'สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอด
4.3 พัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม พร้อมทังติดตังไฟฟ้ าสาธารณะเพิ'มเติม
5. นโยบายด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนให้ มรี ายได้ มากขึนA
แนวทางการดําเนินงาน
5.1 ส่ งเสริ มส่ งเสริ มสนับสนุ น การฝึ กอบรมวิชาชีพ สําหรับกลุ่มที'สนใจ ให้สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
5.2 ส่ งเสริ มสนับสนุ น การจัดตังตลาดกลาง รับซือผลผลิตทางการเกษตร
5.3 ส่ งเสริ มสนับสนุ น การรวมกลุ่มอาชีพ ส่ งเสริ มกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ
อื'นๆ ให้มีความเข้มแข็ง
5.4 ส่ งเสริ มสนับสนุ น ภูมิปัญญาท้องถิ'น ในการเพิ'มผลผลิต แปรรู ปผลผลิต หรื อเพิ'มมูลค่า
ผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิง' ขึน
5.5 ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเที'ยวในพืนที'ให้มีศกั ยภาพเชิงประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ
และเชิงอนุ รักษ์ ให้เป็ นที'รู้จกั ของนักท่องเที'ยว
6. นโยบายด้ านการพัฒนาคนและสังคมและสาธารณสุ ข
แนวทางการดําเนินงาน
6.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุ น การรักษาสุ ขภาพ การออกกําลังกาย เพื'อสุ ขภาพของประชาชน
6.2 ส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจกรรมเกี'ยวกับการป้ องกันปราบปรามและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
พืนที'
6.3 ส่ งเสริ มสนับสนุ นและให้การสงเคราะห์แก่คนชรา ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ่ วยเอดส์
ให้มีคุณภาพชีวติ ที'ดีขึน
6.4 ส่ งเสริ มสนับสนุ น และดูแลเกี'ยวกับความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
6.5 ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดตังป้ อมยาม รักษาความสงบเรี ยบร้อยประจําหมู่บา้ น

6.6 ติดตังกล้องวงจรปิ ดในเขตเทศบาลเพื'อป้ องกันปั ญหายาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆ
6.7 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรมพร้อมทังฝึ กอบรมเพิ'มเติม ของสมาชิก อปพร.
6.8 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรมของกลุ่ม อสม.ตําบลกะทูน
6.9 จัดหารถกูภ้ ยั (EMS) สําหรับบริ การจัดส่ งผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ น
6.10 จัดตังทีมกูภ้ ยั ตําบลกะทูน
6.11 จัดหาและติดตังถังดับเพลิง ในเขตเทศบาลในพืนที'ที'จาํ เป็ นและเหมาะสม
6.12 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบเตือนภัยสาธารณะ ป้ องกันอุบตั ิเหตุ เพื'อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
6.13 จัดหารถบรรทุกนําอเนกประสงค์
นโยบายเร่ งด่ วน
1. พัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิเช่น ถนน
ประปา ไฟฟ้ า ฯลฯ ในเขตพืนที'เทศบาลให้อยูใ่ นสภาพที'สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอด
2. พัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และก่อสร้าง คูระบายนํา คลอง หนอง บึง ในเขตพืนที'เทศบาลให้อยูใ่ น
สภาพที'สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอด
3.จัดหาและติดตังถังดับเพลิง ในเขตเทศบาลในพืนที'ที'จาํ เป็ นและเหมาะสม
4. ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลใหม่ เพื'อรองรับภารกิจที'เพิ'มขึน
5. ติดตังกล้องวงจรปิ ดในเขตเทศบาลเพื'อป้ องกันปั ญหายาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆ
6. จัดหารถเก็บขยะเพิ'มเติมเพื'อรองรับจํานวนขยะที'เพิ'มขึน
7. จัดหารถบรรทุกนําอเนกประสงค์
8 จัดหาที'ดินสําหรับเป็ นที'ทิงขยะ
9. ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเที'ยวในพืนที'ให้มีศกั ยภาพเชิงประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ และเชิง
อนุ รักษ์ ให้เป็ นที'รู้จกั ของนักท่องเที'ยว

นโยบายที' ก ระผมได้ แ ถลงต่ อ สภาเทศบาลตํา บลกะทู น นั น ได้ต ังอยู่บ นพื นฐานเพื' อ
ประโยชน์สุขของประชาชนตําบลกะทูน กระผมจะยึดมัน' ในหลักการทํางานแบบมีส่วนร่ วมโดยจะนําหลักการ
บริ หารกิ จการบ้านเมืองที' ดีมาปรั บใช้และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมไม่ว่าจะเป็ นการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ การจัดซือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลและการเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสารตามที'
กฎหมายกําหนด และจะมุ่งมัน' ที'จะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทัว' ถึง กระผมตระหนักดี ว่า
ในการเข้ามาบริ หารราชการนัน ลําพังกระผมหรื อคณะผูบ้ ริ หารฝ่ ายเดี ยว คงไม่สามารถปฏิบัติงานตาม
นโยบายที'กระผมแถลงต่อสภาแห่ งนี หากไม่ได้รับความร่ วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะทูนและ
ทุ ก ๆ ท่ าน ที' มาประชุ มพร้ อมกัน ในวัน นี ซึ' งท่ านเป็ นบุ ค คลที' มีค วามสําคัญ และมี ศกั ยภาพ เราน่ าจะมี
นโยบายและเป้ าหมายร่ วมกันในการพัฒนาตําบลกะทูน
สุ ดท้ายนี กระผมหวังเป็ นอย่างยิง' ว่าการปฏิบตั ิหน้าที'คณะผูบ้ ริ หารของกระผมจะได้รับความ
ร่ วมมือ ร่ วมใจจากทุกท่านเป็ นอย่างดี เพื'อการนํานโยบายที'แถลงในวันนี ไปปฏิบตั ิ เพื'อประโยชน์สุขของพี'
น้องประชาชนตําบลกะทูนทุกท่าน
ขอขอบคุณครับ

