
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง  
(นายสมบูรณ์  บุญวิสตูร) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลร่มเมือง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลร่มเมืองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนมีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ นั้น 

กระผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลร่มเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย       
ทีไ่ดก้ าหนดไว้ ภายในระยะเวลา ๔ ปี มี 2 ระยะ ประกอบด้วย  

 ระยะที่ 1 
 นโยบายที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน 
  เพ่ือสร้างความศรทัธาให้กับประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อเทศบาลต าบลร่มเมือง
โดยกระท าให้เห็นถึงความโปร่งใส โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล       
(Good Governance) ตลอดจนใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานบุคคล  
  ด้านการบริหาร    

1. ก าหนดให้แต่ละส่วนราชการจัดท าข้อมูลเพื่อรายงานผู้บริหาร 
1.1 ปรบัปรุงโครงสร้างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของ 

ส่วนราชการ 
1.2 ให้ทุกส่วนราชการรายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ                            
   1.3 ให้รายงานปัญหาอุปสรรคในการท างานของส่วนราชการ 
  2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลร่มเมือง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลร่มเมือง 
  3. จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 

ระยะที่ 2 
 นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ด าเนินการจัดระบบประปาให้มีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
ประจ าวัน และสามารถน าไปใช้การเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้าน 
  2. ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกัน  
เพ่ือความสะดวกในการขนส่งสินค้าของหมู่บ้าน ตลอดจนความปลอดภัยในการสัญจร 
  ๓. ด าเนินการติดตั้งและขยายไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 นโยบายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ  
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในหมู่บ้านใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
ให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ 
  ๓. ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP เพ่ือจ าหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวและที่สนใจ 
  ๔. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
  ๕. ส่งเสริมพัฒนาล าคลอง “สายคลองล า – นาโอ่” เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าโหล๊ะเคียนและสวนป่านาโอ่ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ สนองโยบายจังหวัดพัทลุง  
  ๘. พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร  
  ๙. ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน 

 นโยบายด้านบริหาร/ ด้านบริการประชาชน 
  ๑. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการวางระบบการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ตลอดจนภัยพบิัติต่างๆ   

3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลร่มเมือง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและทันสมัย 
  4. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เวทีสาธารณะเพ่ือประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนา  
  5. นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมืองพบประชาชนทางสถานีวิทยุ เทพมีเดีย 97.5 MHz 
  6. ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเมือง ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความรวดเร็ว  
เป็นธรรม และโปร่งใส 
  7. จัดท าคู่มือแนะน าแหล่งท่องเที่ยว/สินค้าของหมู่บ้าน ภายใต้ค าว่า “เที่ยวร่มเมือง      
เที่ยวได้ทั้งป”ี 
  8. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  9. ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวและแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
  10.จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือบริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว 
  11.จัดหาวัสดุอุปกรณ์/จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา 
  ๑. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/บุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือบ่มเพาะให้เด็กมีศักยภาพสูงสุด   
ตามวัย 
  ๒. ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยการจัดการศึกษาอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถทักษะด้านต่างๆ 
  ๔. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับการให้บริการประชาชน  
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  ๕. เปิดพื้นท่ีให้มีการสร้างสรรค์งานศิลปะแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบลร่มเมือง 
  ๖. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ 
  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกช่วงวัย 
  8. ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬา/ลานกีฬา เพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และใช้ในการแข่งขันกีฬา 

 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ๑. ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
  ๒. จัดให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
  ๓. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
  ๔. จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  ๕. ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)    
  ๖. ให้บริการด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๘. ให้ความรู้และสนับสนุนกับผู้ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสะอาด ถูกสุขอนามัย  
  ๙. ดูแลและรักษาความสะอาดของถนน และแหล่งน้ า ล าคลองให้มีความร่มรื่น  
  ๑๐.ก าจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน 

 การที่จะท าให้นโยบายของกระผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 
จากสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลต าบลร่มเมือง รวมถึงประชาชน ได้ช่วยกันสนับสนุนในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและ
ความเจริญรุ่งเรืองของเทศต าบลร่มเมืองต่อไป ขอขอบคุณครับ  
 
 
            นายสมบูรณ์  บุญวิสูตร 
                                               นายกเทศมนตรีต าบลร่มเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


