
ค าแถลงนโยบายของ 
นายยุสุบ  แหละตี  นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

................................................................ 
 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ทุกท่าน 
 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้ด าเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล       
ปากพะยูน  เมื่อวันอาทิตย์ ท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง            
ได้มีประกาศ ลงวันท่ี  22  เมษายน  2564  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  
ประกาศให้กระผม นายยุสุบ  แหละตี  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  
นั้น       

  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ  บัญญัติให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ก่อนเข้ารับหน้าท่ี กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูน       
เพื่อด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบล   ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง       
โดยยึดถือยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับปัจจุบัน  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
พัทลุง และแผนพัฒนาของจังหวัดสงขลา เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นท่ีเทศบาล ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็น
ประการส าคัญ 

  ภายใต้หลักการ  “รวมพลัง ร่วมสร้างสุข” กระผมจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เทศบาลต าบลปากพะยูน  ไปสู่ เทศบาลแห่งความสุขส าหรับการอยู่อาศัย   มีความปลอดภัย            
มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค            
ท่ีมาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเข้มแข็ง
และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
มุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีคุณธรรม 

  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนท่ีเคารพ    เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลต าบล   ปากพะยูน  สามารถบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้กล่าวข้างต้น กระผมและคณะ
ผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้  7  ด้าน   คือ 

  1.  นโยบายด้านการบริหารงาน 
  2.  นโยบายด้านพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
  3.  นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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  4.  นโยบายด้านศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม  และการท่องเท่ียว 
  5.  นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน    ดังนี้ 

1  นโยบายด้านการบริหาร 
  มุ่งบริหารให้เทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้       
อย่างแท้จริง  มีระบบบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีจุดมุ่งหมาย       
ในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล   มีภาพลักษณ์องค์กรท่ีน่าเชื่อถือและเป็นท่ีชื่นชม
ของทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 

1.1   บริหารงานโดยใช้หลักคุณธรรม สร้างจิตส านึกให้พนักงาน  ลูกจ้าง  อ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
  1.2   พัฒนาระบบและช่องทาง  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร         
การให้บริการการแจ้งข้อร้องทุกข์ร้องเรียนได้โดยง่าย  
  1.3   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วม
วางแผน  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมประเมิน  และร่วมรับผิดชอบ 

1.4  ปรับปรุงระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   ให้มีความรวดเร็ว   โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ทุกขั้นตอน   

1.5  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ  สามารถ
จัดเก็บภาษีได้ท่ัวถึง  ถูกต้อง  รัดกุม  และเป็นธรรมมากท่ีสุด  ปรับปรุงฐานข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ
รายได้  โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 
  1.6  ส่งเสริม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  การให้บริการของพนักงานเทศบาล  เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการท่ีดี  ถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  และประทับใจ 
  1.7   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  รวมท้ัง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสม  ทันสมัย  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.  นโยบายด้านพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

  มีนโยบายพัฒนา  ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน   ท้ังด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยมีแนวทาง
พัฒนา ดังนี ้
  2.1   พัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
  2.2   พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอ  และมีคุณภาพน้ า ส าหรับในการบริโภคอุปโภค 
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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  2.3  ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวท้ังเขตเทศบาล 
  2.4  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร  
  2.5  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง  
 

3. ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  มีนโยบายท่ีจะสร้างเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่   พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข    
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการสงเคราะห์  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท้องถิ่น  และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน          
โดยมีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

  3.1   ด้านการสาธารณสุข 
   (1) พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข 
และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน/หมู่บ้าน 
   (2) ส่ง เสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) เข้ามาเป็นเครือข่าย         
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน/หมู่บ้าน 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 
   (4) จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง การควบคุมป้องกันโรคติดต่อท่ีส าคัญ 
   (5) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  3.2 ด้านสวัสดิการสังคม 

   (1) จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  และบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

   (2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี   ผู้ด้อยโอกาส    
ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยทุพลภาพ 

   (3) ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

   (4) จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี ให้มี
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

  3.3 ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

   (1) ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแบบครบวงจร จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้บนพื้นฐานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
   (2) ส่งเสริมให้มีตลาดจ าหน่ายสินค้าในชุมชน/หมู่บ้าน 
   (3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
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4.   นโยบายด้านศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

  มีนโยบายท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

  4.1 พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อม
ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาให้มี
คุณภาพ น่าอยู่ น่าเรียน 
  4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับท้ังในและนอกโรงเรียน 
  4.3 อนุรักษ์ ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมด้านประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจ ามัสยิด 
  4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญ
ทุกศาสนา 
  4.6 พัฒนาและส่งเสริมให้มีสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน/หมู่บ้าน 

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
  มีนโยบายในการสร้างสนามกีฬาประจ าเทศบาล ส่งเสริมและจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
  5.1 จัดให้มีสนามกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย และนันทนาการ 
  5.2 ส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน ประชาชน  ใช้ เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์            
ด้วยการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  5.3 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เป็นต้น 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  มีนโยบายพัฒนาพื้นท่ีในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดสวยงาม ส่งเสริม
ประชาชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง
ในการพัฒนา ดังนี้ 
  6.1 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และเทศบาล 
เน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง 
  6.2 จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
  6.3 ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เอกชน  ตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
  6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเพิ่มพื้นสีเขียวบริเวณชุมชน/หมู่บ้าน ถนน ท่ีหรือทาง
สาธารณะต่าง ๆ  
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7. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  มีนโยบายท่ีจะสร้างเทศบาลให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัย มีการเฝ้าภัยต่าง ๆ ตลอด 24 
ชั่วโมง มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

  7.1 จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และเตือนสาธารณภัย เพื่อการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมทุกชุมชน/
หมู่บ้าน 
  7.2 พัฒนาศักยภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ามาเป็นเครือข่ายในการระงับ ป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย และการเกิดอุบัติเหตุ  
  7.3 ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง  และเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ ทันสมัย               
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา  และติดตั้งใน   
จุดทีเ่สี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างท่ัวถึง 
  7.4 จัดให้มีการฝึกอบรม การซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ            
แก่ภาคประชาชน เอกชน ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ 
ตลอดเวลา 

  จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายในการบริหารงานเทศบาลต าบลปากพะยูน  ช่วงระยะเวลา   
4 ปี ในต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูนของกระผม ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ท้องถิ่นและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของพี่น้องประชาชนท้ังสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผม   จะได้รับ
การสนับสนุนจากท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   เพราะท่าน
ท้ังหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีพันธะสัญญาต่อพี่น้องประชาชน    
ท่ีจะพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูนของเรา  ให้เจริญก้าวหน้าสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับประชาชน
ทุก ๆ คน 

  กระผมขอขอบคุณทุกท่าน   ท่ีร่วมรับฟังค าแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล
ต าบลปากพะยูนของกระผมในครั้งนี้   และขอขอบคุณไปยังประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 
ทุกท่าน  ท่ีกรุณามอบความไว้วางใจและเชื่อมั่น    ให้กระผมมาปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบล
ปากพะยูน  กระผมขอให้ค ามั่นว่า  กระผมจะไม่ท าให้ทุกท่านผิดหวัง    ท่ีได้ตัดสินใจเลือกกระผม    
มาท าหน้าท่ีนี ้

 
ขอขอบพระคุณครับ 

 
 
    


