
 

คําแถลงนโยบายการบริหารราชการ 

นายสรศักดิ์ เภตรา  

นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง 

_______________________________ 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง และหัวหนาสวนราชการท่ีเคารพทุกทาน  

ตามท่ีเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เกาะสีชั ง  เ ม่ือวันอาทิตย ท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได มีประกาศ 
ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2566 เรื่อง ผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ตามลําดับแลวนั้น 

กระผม นายสรศักดิ์ เภตรา ผูสมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง หมายเลข ๒  
ไดรับฉันทานุมัติจากพ่ีนองประชาชนชาวเกาะสีชัง ใหเขามาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง 
เพ่ือบริหารงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 

ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง และคณะผูบริหาร ขอเรียนใหทานประธานสภาเทศบาลตําบล
เกาะสีชัง และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชังทราบวา กระผมจะเรงรัดในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สิ่งแวดลอม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสุขของพอแมพ่ีนองประชาชน 
ชาวเกาะสีชัง โดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และคํานึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปนกฎหมายสูงสุด 
ในการปกครองประเทศ รวมท้ังกรอบอํานาจหนาท่ีของเทศบาลซ่ึงไดบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙6 รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ และจะปฏิบัติหนาท่ีบริหารงานราชการภายใตความถูกตองของระเบียบ 
กฎหมายโดยคํานึงถึง ความโปรงใส สุจริต เปนธรรม และตรวจสอบได 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม ฯ มาตรา ๔๘ ทศ กําหนดไววา
“กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยการไมมีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี” 

บัดนี้ กระผม นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง ไดกําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง โดยนโยบายนี้ตั้งอยูบนกรอบและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมท้ังท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมฯ ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ 

ทานท้ังหลาย กระผมขอใชวาระอันสําคัญ ณ สภา ฯ แหงนี้ เพ่ือแถลงใหเห็นถึงความมุงม่ันและตั้งใจ
ของกระผมท่ีประสงคจะใหนโยบายในแตละดานไดรับการนําไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีสัมฤทธิผลอยางแทจริง
ดวยเจตนารมณและสัญญาประชาคมท่ีไดใหไวกับพ่ีนองชาวเกาะสีชังท่ีวา “ทุกส่ิงเปนไปได ถาคุณเช่ือม่ัน” 

 



ทานประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ทุกทานครับ 

สําหรับ ๔ ปตอจากนี้ภายใตเจตนารมณ “ทุกส่ิงเปนไปได ถาคุณเช่ือม่ัน”มีเปาหมายท่ีจะพลิกโฉม  
เกาะสีชังใหกลายเปนเมืองสําคัญและโดดเดนใน ๓ ดาน ไดแก เมืองเศรษฐกิจย่ังยืน(Sustainable Economic 
City), เมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม(Cultural Tourism City) และเมืองนิเวศนภาคตะวันออก(Si Chang 
Eco-City) ท้ังนี้ เปาหมายท้ัง ๓ ดาน ไดอาศัยแนวนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศและทองถ่ินอันไดแก 

๑. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

๒. แผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๔. แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๕. แนวนโยบายในการพัฒนาเกาะสีชังของ นายดํารงค เภตรา อดีตนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง 
ผูลวงลับ 

แนวนโยบายหลักท่ีกลาวมาขางตน ไดถูกวิเคราะหโดยละเอียดจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา
เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรในการพัฒนาเกาะสีชังใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเชื่อวาพ้ืนท่ี
เกาะสีชังมีศักยภาพมากพอท่ีจะเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของภาคตะวันออกและของประเทศ จึงเปนมูลเหตุทําให
แนวนโยบายในการพัฒนาเกาะสีชังท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีสุดไดเคยถูกนําเสนอแลวในการแถลงนโยบายของ
นายดํารงค เภตรา แตทานดํารงค  เภตรา อดีตนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชังมาถึงแกกรรมเสียกอน 
ทําใหการพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะสีชังเสียโอกาสไปประมาณ ๑ ป ดังนั้น การพัฒนาเกาะสีชังตอไปนี้ จะนําแนวทาง 
ท่ีกลาวมา มาบูรณาการรวมกันอยางเขมขนจะเปนการพลิกโฉมเกาะสีชังใหเปนศูนยกลางแหงโอกาส 
ในการลงทุนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีอยางแทจริงและนําไปสูการเตรียมความพรอมให เกาะสีชังเปนเมือง
พัฒนาพิเศษในท่ีสุด 

ดังนั้น การดําเนินนโยบายในการพัฒนาเกาะสีชังจะผานนโยบายการพัฒนา ๓ ระยะ ไดแก 
นโยบายเรงดวน นโยบายระยะกลาง และนโยบายระยะยาว โดยนโยบายแตละระยะประกอบดวย 

 ๑. นโยบายเรงดวน 

 ๑.๑ การทําใหเกาะสีชังมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุด ผาน โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว
เกาะสีชังใหเปนสมารทซิตี้ โครงการนี้เกิดข้ึนในสมัยของคุณดํารงค  เภตรา อดีนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง
แตเกิดปญหาในเรื่องแหลงไฟฟาในการบริหารโครงการ ทําใหตองชะลอไป สําหรับประโยชนของโครงการนั้น 
ขอเรียนวา “มหาศาล” กลาวคือเกาะสีชังเราจะมีระบบความปลอดภัยท่ีเปนหนึ่ง มีระบบดูแลนักทองเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง และมีระบบอินเตอรเน็ตท่ีสามารถเชื่อมโยงไดท่ัวโลกภายใตความไวสูงสุด ซ่ึงในประเทศไทย 
ยังไมมีพ้ืนท่ีใดทําได  

 ๑.๒ โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนเกาะสีชัง เพ่ืออนุรักษทรัพยากรของแผนดิน สรางอาชีพ 
และรายไดใหกับพ่ีนองในพ้ืนท่ี ไดแก 

 ๑) โครงการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวอาวอัษฎางค (หาดถํ้าพัง) 

 ๒) โครงการ“ศูนยการเรียนรูประวัติศาสตรชาติ ไทยและประวัติศาสตร เกาะสีชั ง 
และศูนยบริการขอมูลการทองเท่ียวเกาะสีชังแบบครบวงจร” 

 ๓) โครงการ “ศูนยการเรียนรูประวัติศาสตรรถไฟ” ณ บริเวณหาดหินหมวดศิลา ตําบลทาเทววงษ 



 ๔) โครงการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว หมวดศิลา - หาดหินกลม - แหลมสีชัง (แหลมศิริราช) - 
อาวจอกคอก - ถํ้าจอกคอก 

 ๕) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ “สหกรณบานม่ันคง เกาะสีชัง” โดยการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและเสริมสรางอาชีพใหแกสมาชิกชุมชนโครงการบานม่ันคงเกาะสีชัง หมูท่ี ๓ บานทาวัง 
เพ่ือสรางความม่ันคงในการอยูอาศัย พัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยเพ่ือเปน
โครงการนํารองไปสูเปาหมาย“หมูบานเชิงอนุรักษเพ่ือการทองเท่ียว”และ“ชุมชนสีขาว”เปนแบบอยางท่ีดีใหแก
ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 

 ๑.๓ แกไขและปรับปรุงอางเก็บน้ําเกาะสีชังในสามารถใชการได เพ่ือเปนแหลงน้ําสํารอง 
ของประชาชน โดยพ้ืนท่ีรอบอางเก็บน้ําฯ จะปรับปรุงเปนลานสันทนาการและสถานท่ีพักผอนของประชาชน 

 ๑.๔ ทําการศึกษาความเปนไปไดและผลักดันใหเกิดโครงการตางๆ ท่ีวางนโยบายไว เพ่ือใหเปนไป
ตามข้ันตอนทางกฎหมาย ไดแก 

 ๑) โครงการวางระบบทอสงน้ําประปาสวนภูมิภาค (บางพระ - เกาะสีชัง) เพ่ือแกไขปญหา 
ขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีน้ําสะอาดใชอยางท่ัวถึง และเพียงพอตลอดท้ังป 

 ๒) โครงการวางทอเคเบิลใตน้ําจายไฟฟา (บางพระ – เกาะสีชัง - เกาะขามใหญ) เพ่ือความม่ันคง
ดานกระแสไฟฟา 

 ๓) การพัฒนาเกาะขามใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและธรรมชาติแหงใหมอยางครบวงจร
ระดับนานาชาติ 

 ๔) การจัดทําทุนจอดเรือขนสงสินคาระหวางประเทศบริเวณโดยรอบเกาะสีชังเพ่ือใหเปน
ศูนยกลางการพักเรือขนถายสินคาทางทะเลและเสนทางผานของการเดินเรือขนสงสินคาในภูมิภาคอินโดจีน 
ท่ีใหญท่ีสุด ซ่ึงจะเปนสนับสนุนการดําเนินงานของทาเรือ แหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ 

 ๕) การสรางอูตอเรือและซอมเรือขนาดเล็ก โดยในพ้ืนท่ี EEC มีอูตอเรือและซอมเรือขนาดตํ่ากวา
๕๐๐ ตันกรอส จํานวน ๔ - ๕ แหง ไมเพียงพอตอการตอเรือและซอมแซมเรือ ซ่ึงในพ้ืนท่ีเกาะสีชังมีความ
เหมาะสมตอโครงการนี้ยิ่ง 

 ๖) ศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมประมงพ้ืนบาน              
เปนสังคมของการพัฒนาท่ีมีระบบ ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมของเกาะ 

 ๗) โครงการตั้งศูนยปองกันอุบัติภัยทางทะเลท่ีดีท่ีสุดในภาคตะวันออก มีอุปกรณและเครื่องมือ
ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานเพ่ือคอยดูแลและชวยเหลือกรณีอุบัติภัยทางทะเลจาก เรือสินคา เรือทองเท่ียว 
และเรือประมง 

 ๘) การจัดสรางโซลาฟารมบนดิน หรือลอยน้ํา ผลิตไฟฟาขนาด ๒ Mw เพ่ือใชเปนพลังงานสะอาด
เสริมสรางความม่ันคงดานกระแสไฟภายในพ้ืนท่ีเกาะสีชัง 

 ๙) การเปดเสนทางเดินเรือโดยสารและเรือทองเท่ียวระหวาง เมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) - 
เกาะสีชัง 

 

 

 



๒. นโยบายระยะกลาง 

 ๒.๑ นโยบายดานพัฒนาเมือง ภายใตเปาหมาย “เมืองนิเวศนภาคตะวันออก” 

 ๑) แผนฟนฟูและพัฒนาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนใตทองทะเลรอบเกาะสีชัง 

 ๒) การพัฒนาถนน ไฟฟา และระบบประปาใหเขาถึงทุกชุมชนอยางเทาเทียม 

 ๓) การปรับปรุงพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพ้ืนท่ี และเปนการนําพ้ืนท่ี 
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๔) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตองตามหลักวิชาการ มุงสูการแกไขปญหาขยะอยางยั่งยืน 

 ๕) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในพ้ืนท่ีเกาะสีชังใหได ๓ ตันภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙ 

 ๖) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติบนฝงและชายฝง เพ่ือขยายพันธุสัตวน้ํา และเปนการอนุรักษ
อาชีพการประมงชายฝง 

 ๒.๒ นโยบายพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ภายใตเปาหมาย “เมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” 

 จากแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูมากมายบนเกาะสีชัง ลวนแลวแตมีท่ีมา และมีคุณคาตอการศึกษา 
ท่ีสําคัญเปนการหลอหลอมศิลปะ วัฒนธรรม ท่ีผสมผสานกันโดยเฉพาะเปนทองท่ี ท่ี มีความสําคัญ 
ทางประวัติศาสตรเพราะเปนสถานท่ีประทับของพระเจาแผนดินถึง 3 พระองค คือ รัชกาลท่ี ๔ รัชกาลท่ี ๕ 
และรัชกาลท่ี ๖ จนเกิดมิติทางสังคมท่ีนาถายทอดใหผูมาทองเท่ียวไดเขาใจรากฐานท่ีแทจริง แมวาจะตางชาติ
ตางภาษา หรือตางศาสนาก็ตาม กระผมจะบูรณาการการทองเท่ียวในมิติใหมของเกาะสีชัง ภายใตแนวคิด 
และกรอบแนวทาง ประกอบดวย 

 ๑) การจัดทําแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเกาะสีชัง เพ่ือเปนแผนแมบท 
ในการสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียววิถีวัฒนธรรมทองถ่ิน การทองเท่ียวชุมชนยั่งยืน กระจายรายไดสูชุมชน
สรางเศรษฐกิจฐานรากเติบโต 

 ๒) การพัฒนามาตรฐานแหลงทองเท่ียว/สถานประกอบการใหไดมาตรฐาน SHA  

 ๓) การพัฒนามาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานระดับชาติ ยกระดับ สินคา OTOP
เกาะสีชังสูสากล ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน ใชนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑขยายชองทางขายผานดิจิทัล
แพลตฟอรมออนไลนเพ่ิมลูกคาท้ังในและตางประเทศ 

 ๔) การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ การสรางแผนการทองเท่ียวแนวใหม
แบบบูรณาการ และการสรางเรื่องราวตางๆในรูปแบบเสนทางการทองเท่ียว 

 ๕) การเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีดานอาหารของชาวเกาะสีชังในชองทางตางๆ อาทิ รานของฝาก 
FACEBOOK WEBSITE 

 ๖) การอบรมมัคคุเทศกประจําพ้ืนท่ี นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของชาวเกาะสีชัง และเปนการสงเสริมอาชีพของประชากร บนเกาะสีชังอีกทางหนึ่ง 

 ๗) การบูรณะปรับปรุง ซอมแซม โบราณสถานภายในเกาะสีชัง อาทิ เสาธงอัษฎางค  
ยอดพระจุลจอมเกลา รอยพระพุทธบาท บันไดเจาจํารูญ ท่ีแลราชโกษา หลักศิลาจารึก เกงพระภักดี ฯลฯ  
ใหมีความสมบูรณและพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 



 ๘ )  การบู รณะปรับปรุ ง  ซ อมแซม ศาล เจ าพอ เขา ใหญ  ท่ี ตั้ ง อยู เ ชิ ง เ ขาคยา ศิระ  
โดยใหคงสถาปตยกรรมตามแบบศาลเจาจีนผสมกับวัดไทย พรอมกับปรับปรุงทางข้ึนใหนักทองเท่ียวทุกวัย
สามารถข้ึนไปสักการะดวยความสะดวก 

 ๙) จัดต้ังชมรมกิจกรรมสันทนาการของเยาวชนเกาะสีชังแตละประเภท เพ่ือพัฒนากิจกรรม
สันทนาการของเยาวชนเกาะสีชัง ไดแก ฟุตบอล, Hip Hop Skateboard 

 ๑๐) การพัฒนาเกาะขามใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและธรรมชาติแหงใหมอยาง
ครบวงจร ระดับนานาชาติ 

 ๑๑) สงเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา 

 ๑๒) การเปดเสนทางเดินเรือโดยสารและเรือทองเท่ียวระหวาง เมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) - 
เกาะสีชัง 

 ๒.๓ นโยบายดานสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 การบริหารจัดการใหประชากรเกาะสีชังไดเขาถึงสิทธิท้ังในดานสิทธิพ้ืนฐาน การบริการ 
การรักษาพยาบาล เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางจริงจัง ตลอดจน การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการรักษา
ปองกัน และฟนฟูสุขภาพของประชาชน จะเปนการกาวเขาสูสังคมแหงคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได 
โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติประกอบดวย 

 ๑) การสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือทุกภาคสวน ในการปองกัน ควบคุม รักษาและเยียวยา 
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

 ๒) กอสรางสวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนปอดของเกาะสีชังสําหรับใหประชาชนใชเปน
สถานท่ีการออกกําลังกาย สถานท่ีพักผอน และกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน 

 ๓) ยกระดับการสื่อสารเครือขาย อสม. ผานดิจิทัลแพลตฟอรม 

 ๔) สงเสริมการจัดอบรมใหความรูดานโภชนาการ การแพทยเบื้องตน เพ่ือยกระดับความสามารถ
ของ อสม. ในการดูแลประชาชนในเกาะสีชัง 

 ๕) โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมอาชีพ และฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุอําเภอเกาะสีชังเพ่ือการ
สงเสริม และฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุท่ีตองการเตรียมความพรอมในการดูแลตัวเอง อันเนื่องมาจากการปวยจาก
โรคท่ีพบไดในคนวัยชรา เชน ความผิดปกติของสมอง โรคเก่ียวกับหลอดเลือด โรคขอและโรคหัวใจ และจําเปนตอง 
ไดรับการทํากายภาพตอเนื่อง 

 ๖) ยกระดับการดูแลผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย ดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชื่อมโยงกับ 
ระบบการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิต 

 ๗) การจัดหาท่ีอยูอาศัยใหประชาชนท่ียากจนและไมมีท่ีอยูอาศัย โดยการจัดหาท่ีดิน 
และดําเนินการหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการกอสรางบานพักอาศัย 

 ๘) โครงการ Internet of Thing (IOT) ดวยเทคโนโลยี 5G และเพ่ิมจํานวนจุดกระจาย

สัญญาณ WIFI ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีบนเกาะสีชัง อันจะเปนการเพ่ิมจํานวนผูใช Internet อยางกวางขวาง 

 ๙) การจัดสรางศูนยกีฬาชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสนามกีฬาขนาดมาตรฐานมีสถานท่ีทํากิจกรรม
สันทนาการ เพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชนในเกาะสีชัง 



 ๒.๔ นโยบายดานการศึกษา 

 สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแตเด็กกอนวัยเรียน ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพ่ือใหลูกหลานชาวเกาะสีชังไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ท้ังดานการเรียนรูและทักษะชีวิต โดยมุงหวังใหเยาวชนและประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางเทาเทียม
ทันสมัย ไมจําเปนตองไปศึกษานอกพ้ืนท่ีเกาะสีชัง ตลอดจนการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา 
ในโรงเรียนบนเกาะสีชัง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการมีงานทําในอนาคต 

 

 ๒.๕ นโยบายดานการปฏิรูประบบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 

 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
กระผมจะปฏิรูประบบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ประกอบดวย 

 ๑) ปรับปรุงเทศบัญญัติ ระบบ กระบวนการและธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการปฏิบัติงานและทําใหการปฏิบัติงานลาหลัง 

 ๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และข้ันตอน
การใหบริการประชาชน ใหเหลือนอยท่ีสุด และนําระบบ One Stop Service มาใชใหเต็มรูปแบบและมุงผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพมาใช 
เพ่ือสรางความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการกับประชาชน 

 ๓) นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 ๔) สงเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเนนการใหบริการท่ีดีแกประชาชน 

 ๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสูองคกรยุคใหม 

 ๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบขอมูลเพ่ือการทํางานสูมืออาชีพภายในองคกรแหงการเรียนรู 

 ๒.๖ นโยบายดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชังมีเปาหมายพ้ืนฐาน คือ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน ในขณะท่ีการปฏิบัติราชการอยูภายใตความเปนธรรม ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได           
ทุกข้ันตอน ดังนั้น กระผมจะใชหลักธรรมาภิบาลมาเปนฐานคติในการบริหารราชการ โดยมีกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ ประกอบดวย 

  ๑) สงเสริมและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เพ่ือมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ
สังคม สิ่งแวดลอม องคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในองคกร 

 ๒) สรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความม่ันใจและความศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ ผูรับบริการ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 ๓) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย 

 ๔) สงเสริมกระบวนการเรียนรู ความเขาใจ มีจิตสํานึก และการมีสวนรวมทางการเมือง 

 ๕) สงเสริมและรณรงคใหบุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือประโยชนของ
สวนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต 



 ๓. นโยบายระยะยาว 

 ๓.๑ นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ภายใตเปาหมาย “เมืองเศรษฐกิจย่ังยืน” 

 ตามนโยบายของรัฐบาลท้ังสวนกลางและทองถ่ินกําหนดใหจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดสําคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ถือวาเปนจุดเปลี่ยนของการพัฒนาในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล พ้ืนท่ีเกาะสีชัง
มีลักษณะของทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและสอดคลองโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โครงการท่ีจะสามารถ
สนับสนุนใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขัน ประกอบดวย 

 ๑) การจัดทําแผนการพัฒนาการคาและโลจิสติกสของเกาะสีชัง 

 ๒)  การจัด ทําทุ นจอดเรือขนส งสินค าระหว า งประเทศบริ เ วณโดยรอบเกาะสีชั ง 
เพ่ือใหเปนศูนยกลางการพักเรือขนถายสินคาทางทะเล และเสนทางผานของการเดินเรือขนสงสินคาในภูมิภาค
อินโดจีนท่ีใหญท่ีสุด ซ่ึงจะเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓  

 ๓) การสรางอูตอเรือและซอมเรือขนาดเล็ก โดยในพ้ืนท่ี EEC มีอูตอเรือและซอมเรือขนาดต่ํากวา
๕๐๐ ตันกรอส จํานวน ๔-๕ แหง ไมเพียงพอตอการตอเรือและซอมแซมเรือ ซ่ึงในพ้ืนท่ีเกาะสีชัง 
มีความเหมาะสมตอโครงการนี้ยิ่ง 

 ๔) การจัดตั้งศูนยฝกอบรมผูปฏิบัติงานบนเรือสินคาเพ่ือใชเปนสถาบันในการอบรมใหความรู
และออกใบอนุญาตให กับผูปฏิบัติการบนเรือ ซ่ึงจะเปนการยกระดับทักษะแรงงานรองรับ EEC  
เตรียมความพรอมบุคลากรท่ีมีทักษะความรูและความสามารถท่ีตอบโจทยความตองการตลาดแรงงาน 

 ๕) การจัดทําหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นของผูปฏิบัติงานบนเรือสินคา/ผูปฏิบัติงานในโรงแรม
รีสอรท /โฮมสเตย / มัคคุเทศก 

 ๖) โครงการตั้งศูนยปองกันอุบัติภัยทางทะเลท่ีดีท่ีสุดในภาคตะวันออก มีอุปกรณและเครื่องมือ
ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานเพ่ือคอยดูแลและชวยเหลือกรณีอุบัติภัยทางทะเลจาก เรือสินคา เรือทองเท่ียว 
และเรือประมง 

 ๗) การจัดสรางโซลาฟารมบนดิน หรือลอยน้ํา ผลิตไฟฟาขนาด ๒ Mw เพ่ือใชเปนพลังงานสะอาด
เสริมสรางความม่ันคงดานกระแสไฟภายในพ้ืนท่ีเกาะสีชัง 

 ๘) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน
โครงการท่ีมีความคุมคาและเปนประโยชนตอประชาชน ในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว 

ทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ท่ีเคารพ 

 ดวยนโยบายการบริหารราชการภายใตนโยบายการพัฒนาท้ัง ๓ ระยะ การสานตอโครงการจาก 
คุณดํารงค  เภตรา อดีตนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง ผูบริหารในสมัยท่ีผานมาจะถูกนํามาบูรณาการรวมกัน
เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีทาทาย ดวยการพลิกโฉมเกาะสีชังใหเปน เมืองเศรษฐกิจยั่งยืน (Sustainable Economic 
City), เมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism City) และเมืองนิเวศนภาคตะวันออก (Si Chang 
Eco-City) จะเปนการวางรากฐาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง สรางอาชีพ สรางรายได และความ
เปนอยูท่ีดี ใหกับชุมชน และทองถ่ิน กาวเขาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และผาสุก ตลอดจน เปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนชาวเกาะสีชังอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน บนพ้ืนฐานของความเปนจริงท่ีกระผม 
ขอใหสัญญาตอท่ีประชุมแหงนี้วา ทุกสิ่งท่ีกลาวมาสามารถ “ทุกสิ่งเปนไปได ถาคุณเชื่อม่ัน” 



 ในการบริหารงานตามนโยบายขางตนนี้ กระผมไดแตงตั้งบุคคลผูมีความรู ความสามารถมีประสบการณ 
มีวิสัยทัศนในการทํางาน และมีความตั้งใจจริงท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาเปนผูชวยเหลือ 
ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเกาะสีชังท่ี 85/2566 ลงวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2566 

 ๑. นายเนาว  วงษมณีวรรณ เปนรองนายกเทศมนตรี 
 ๒. นายพัฒนา  เกตุแกว เปนรองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางสุจิต  แอลอง เปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 ๔. นางยุพิน  ทองมวน เปนเลขานุการนายกเทศมนตรี 

 สุดทายนี้ กระผมขอขอบพระคุณทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ท่ีใหเกียรติ
รับฟงคําแถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตําบลเกาะสีชังในวันนี้ กระผมและทีมงานหวังวาจะไดรับ
ความรวมมือ และไดรับความไววางใจจากทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน สนับสนุน
การบริหารงานของกระผมและทีมงาน ตลอดวาระของการทํางานในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชังตอไป 

  

   ขอขอบพระคุณทุกทานครับ 

 

      (นายสรศักดิ์  เภตรา) 
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง 
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