
 
 
 
 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยกเทศมนตรีต ำบลเขำฉกรรจ ์

ว่ำท่ีร้อยตรี โจทย์  แดงจันทร์ 
------------------------------------ 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ทุกท่าน 
 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 บัดนี้กระผม ว่าที่ร้อยตรีโจทย์  แดงจันทร์ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 
ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ขึ้น  ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้และจะมีขึ้นต่อไปภายในระยะเวลา ๔ ปี  ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารราชการเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
กระผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น และจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

นับแต่นี้เป็นต้นไปกระผมจะทุ่มเทในการบริหารราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน
ตามวิสัยทัศน ์

 “ บ้ำนเมืองน่ำอยู่  เชิดชูคนดี ส่งเสริมประเพณีและศำสนำ กำรศึกษำก้ำวไกล ”  

ในการบริหารงาน  กระผมจะยึดมั่นในหลักการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยจะน าหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาปรับใช้ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง เพ่ือสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ท าให้พ่ีน้องประชาชนอยู่ดี มีสุข   โดย
ก าหนดนโยบายดังนี้  

๑. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน  
๑.๒ พัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ทางระบายน้ า รวมทั้งการจัดวางระบบป้องกัน 

น้ าท่วมในชุมชน 
๑.๓ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า/ขยายเขตประปา/ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึง  
๑.๔ ด าเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม 
 1.5 ปรับปรุงโครงสร้างผังเมืองเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน 

๒. ด้ำนกำรศึกษำ 
 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.2 จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความ

หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพ่ือ      
ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น 

 
/๒.3 ส่งเสริม… 
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 ๒.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี 

 ๒.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ให้คงอยู่สืบไป 

 2.5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง     

๓. ด้ำนสำธำรณสุข 
 3.1 ส่งเสริมการป้องกันโรคอุบัติใหม่  การสร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

 3.2 สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การด าเนินการของสถานพยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ 
 ๓.3 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 ๓.4 จัดให้มีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง 
ด้วยหลักการ  5Rs คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้
พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัยและ
นวัตกรรม (Reinvent) 

 ๓.5 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้เข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชน 

๔. ด้ำนคุณภำพชีวิต 
๔.๑ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ลดรายจ่าย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิต 

ความเป็นอยู่ดี 
 ๔.๒ จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสวน
สุขภาพในชุมชน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น 
 ๔.๓ จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว  

 ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน  ทุกๆด้าน 
4.5 ส่งเสริมกิจกรรม 4 ดี วิถีพอเพียง ให้ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และ 

สิ่งแวดล้อมดี 
  4.๖ สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

๕. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 5.1 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเขาฉกรรจ์ให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว  จัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ SKY WALK   
 ๕.2 จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุนภาค
ประชาชนมากขึ้น  

 5.3 พัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร 

๖. ด้ำนควำมปลอดภัย 
๖.๑ สร้างสะพานลอยบริเวณชุมชน และจัดระบบความปลอดภัยทางท้องถนน 
๖.2 จัดให้มีมาตรฐานในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย 
๖.3 การติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง  เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
๖.4 สนับสนุนพัฒนากิจการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 

/๗. ด้ำนสิ่งแวดล้อม… 
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๗. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

๗.๑ การรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสาธารณสถาน 
อ่ืนๆ ให้สะอาด เรียบร้อย 
 
 ๗.2 พัฒนาและปรับปรุงการก าจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 ๗.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน 

๘. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
๘.๑ จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพ่ิมมากขึ้น จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนตามสภาพจริง  

เพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรที่มี บริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้ 
  ๘.๒ จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ 
  ๘.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง 
  ๘.๔ บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น 
  ๘.๕ จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 8.6 สร้างขวัญก าลังในให้บุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้แนวคิด “คนส าราญ 
งานส าเร็จ” 

 8.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
 

               ในการจัดท าค าแถลงนโยบายครั้งนี้ กระผมได้น าอ านาจหน้าที่และแผนขั้นตอนการ กระจายอ านาจ 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดสระแก้ว วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเขาฉกรรจ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ และ
นโยบายมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของค าแถลง นโยบาย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับการวางแผนในทุกระดับ   

สุดท้ายกระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ทุกท่าน โปรดช่วยกัน
ขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และกระผมขอถือ
โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมท าหน้าที่
ในต าแหน่งนี้ กระผมจะท างานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

 

 
           ว่าที่ร้อยตรี  โจทย์  แดงจันทร์ 
          นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์  
       7 พฤษภาคม 2564 


