
 

 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง 

ต่อสภาเทศบาลตำบลฉวาง 

วันที่  7  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2564 

โดย นายอัษฎา  ณ นคร 

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง   
         ผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชมุทุกท่าน 
 
          ตามที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล  เมื่อวันอาทิตย์ ที่  28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวดั
นครศรีธรรมราช  ได้ประกาศรับรองการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2564  ซึ่ง
กระผม นายอัษฎา  ณ นคร ผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล
ฉวาง เลือกกระผมเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี 
        บัดนี ้  กระผมฐานะนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางและ
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลฉวาง เรียบร้อยแล้ว  โดยยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2562 ความว่า “ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มี
การลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี “ การ
ประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระทําโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรี
ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
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         ในการบริหารงานเทศบาลตำบลฉวาง กระผม นาย อัษฏา ณ นคร ดํารงตําแหน่ง 
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมจะ
บริหารงาน โดยยึดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง
ให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลทั้งใน ระยะสั้น ระยะปานกลาง  และระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่างๆ และ ผลสุดท้ายประชาชนจะต้อง
เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ 
 
        ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” กระผมจะปรับระบบบริหารงาน
เทศบาลตำบลฉวาง ไปสู่แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (Good Governance) 
เพื่อสร้างระบบบริหาร จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งมุ่งเน้น 

       (1)  มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ 
       (2)  มีความโปร่งใส เปดิเผย ตรวจสอบได้ รับรูไ้ด้ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ 
       (3)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการ  
สงัคมในลักษณะประชาสังคม และสมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน  
รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม 
       นอกจากนั้นการบริหารงานเทศบาลตำบลฉวาง กระผมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการ
ทำงานเชิงบูรณาการ ในการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม 
เทศบาลตำบลฉวาง จะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหาร เพื่อเสริมสร้าง
ฐานรากของสังคมในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ให้บ้านเมืองมีความสงบ สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิต มี
ความสุข 

       ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลฉวาง  ซึ่งบัญญัติไว้
ในมาตรา 56 และมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 กระผมจะบริหารงานเทศบาลตำบลฉวาง ด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจริต ตามนโยบายที่ได้หาเสียงกบัประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ในคราวการ
เลือกต้ังเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบล
ฉวาง ดังน้ี     
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1. นโยบายด้านการบริการประชาชน  

1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชนม ี
ความพึงพอใจ       
1.2 พัฒนาศูนย์รับเรื่องรอ้งทุกข์ ร้องเรยีน ให้เป็นศนูย์กลางในการแก้ไขปญัหาได ้

    อย่างแท้จริง เป็นทีพ่ึ่งของประชาชนได ้
1.3 พัฒนางานดา้นประชาสมัพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลมุ 
ทั่วถึง โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ ให้
ประชาชนรับทราบ ตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลือ่นที่ วารสาร สื่อสิ่งพมิพ์
ต่างๆรวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น วิทยุ  เคเบิ้ลทีวี  ฯลฯ                         

 
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า น้ำประปา  
พนังก้ันน้ำ ทางเท้า และ ถนน ต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ด ีและการ 
คมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 

    2.2  ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำ  
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ที่อาจจะเกิดในอนาคต 
    2.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ 
    2.4  จะดำเนินการผลักดันโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโซลาเซล 
 

3. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 จัดให้มีการบริการ ด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง ส่งเสริมการพัฒนาของ 
 ศูนย์บริการสาธารณสขุเทศบาล ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ  ประชาชน   
 ให้มากยิ่งขึ้น 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน   
(อสม.) และให้มีสว่นร่วมในการบริการสาธารณสุขอยา่งจริงจัง 
3.3 จัดให้มีการให้ความรู้ เรือ่ง การปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย
ของร้านอาหาร และการยกระดับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของกิจการร้านค้า แก ่  
ผู้ประกอบการทุกประเภท 
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      3.4  จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล 
      3.5  ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนในแต่ละชุมชน จัดให้มีพื้นที่สาธารณะ ประจำ
ชุมชน เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของประชากรในชุมชน โดยจะต้องร่วมมือ
กันในการดูแลรักษาพื้นที่เหล่านั้น 
     3.6 สง่เสริมสนับสนุนควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ และ โรคไม่ติดต่อที ่
 อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
   
 4.  นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
      4.1 ส่งเสริมการเรยีนรู้ของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์ศึกษาเรยีนรู้ท้องถิ่น 
ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถทักษะ ใน
ด้านต่างๆ  
      4.2 จัดให้มีการนำเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาให้บริการประชาชน เช่น กำหนดจุด
ติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI เพือ่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนและประชาชนใน 
เขตเทศบาล 
      4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน  เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ  
เสริมสร้างความสามัคค ีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น สนับสนุนการจัดสร้าง 
ลานกีฬา การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนนุให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ 
      4.4. ดำเนินการผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และสระว่าย
น้ำ ขนาดมาตรฐานของเทศบาลตำบลฉวาง  โดยการของบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 

5. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    5.1.ส่งเสริมสนับสนนุ ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มคีุณภาพชวีิตดีขึ้นทั้งด้านที่อยู่อาศยัและด้านอาชีพ 
    5.2.จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
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    5.3.ส่งเสริมสนับสนนุสมทบงบประมาณให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น สภาองคก์ร 
ชุมชุน กองทุนสวัสดิการชุมชน ชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มอาชีพตา่งๆ เป็นตน้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 
6.  นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     6.1.จัดทำโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลพร้อมห้องควบคุมและปฏิบัติการ   
     6.2.ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่
ทันสมัย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรของงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลา 
     6.3.จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัย ทีมกู้ชีพ ช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชั่วโมง 
เพื่อสอดรับกับโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย โครงการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น (EMS) 
     6.4.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพื้นที ่ ติดตั ้งเครื่อง
ดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ อบรมและให้ความรู้ ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน 
     6.5.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์จัดภัยพิบัติโดยชุมชุน 
     6.6.ส่งเสริมสนับสนุนในมีกลุ่ม อปพร . และ อาสาภัยพิบัติชุมชน เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง รวมทั้งการเฝ้ าระวังป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน พร้อมกับจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
เพิ่มศักยภาคของอาสาสมคัรในชุมชน รวมถึงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
     6.7. รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
     6.8. สนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการรณรงค์
ป้องกัน แก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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7.  นโยบายด้านการสง่เสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 

     7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพการสรา้งอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
     7.2. สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้ชุมชนมี
กลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้ตำบลได้ 
    7.3. จัดให้มีศูนย์รวมในการจำหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า เช่น จัดทำโครงการถนนคนเดิน ตลาดสินค้าเกษตรของประชาชน 
(ตลาดนัดวันเสาร์)  การออกงานขององค์กรต่างๆ 

 
 8.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
      8.1. รณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
      8.2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ตามวิธีของคน
ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
งานรัฐพิธีต่างๆ 
      8.3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว และ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่  เพื่อให้เทศบาลตำบลฉวางเป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี
เป้าหมายการใช้การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 

9. นโยบายด้านการเมอืง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านบริหารจัดการ 

• กระจายอำนาจการบริหารการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับรองลงไป 
ตามลำดับ และตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว 

• ส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ ร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบ 
ความโปร่งใสตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี

• สนับสนุนและพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เครื่องมอืเครื่องใช้ 
ที่ทันสมยัและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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• จะผลักดันการของบประมาณจากหน่วยงานภาคนอก ในการก่อสร้าง 
อาคารเทศบาลหลังใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวและการบริการประชาชนในอนาคต 
ด้านบุคลากร 

• สร้างขวญักำลังใจให้ข้าราชการ เพือ่เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างราชการ 
การเมืองขา้ราชการประจำ และ พนักงานลูกจ้าง 

• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยสง่เสริมให้เข้าการฝึกอบรม 
เข้ารับการศึกษาตอ่เนื่อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที ่

• สร้างระเบียบวินยั และหัวใจบริการประชาชนให้เกิดเป็นวัฒนธรรม 
องคก์ร เพื่อให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด 

• บริหารงานบุคคล โดยใช้ระบบคุณธรรม ผูท้ำความดีผลงานเป็นที่ 
ประจักษ์ต้องได้รับรางวลั ผู้การทำความผิดบกพร่องในหน้าที่จะต้องไดร้ับการลงโทษ 

• การให้บริการประชาชนจะต้องรวดเรว็ ลดขั้นตอน และมีประสิทธภิาพ 
ด้านการเงินและการคลัง 

• รักษาและเสรมิสร้างวินยัทางการเงินการคลัง โดยการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างโปร่งใส ประหยัดคุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

• ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากข้ึนในทุกๆด้านภายใต้ระบบ 
กฎหมายที่ได้กำหนดไว ้
          

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
        ทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาแล้วนั้น คือ นโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบล
ฉวาง ที่กระผมจะต้องนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ล้วนมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วม ของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็น
พลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไข้ปัญหาของบ้านเมือง และการ
ดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้ว ก็จะบังเกิดผลได้ในทาง
ปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ 
ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ระดับตั้งแต่ระดับ ภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ข้าราชการ พนักงานและสนับสนุนเสริมจากภายนอก และที่สำคัญ คือ  
“การมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน” 
    
       กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือ การของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไป 
สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างจริงจัง  “ เพื่อมุ่งพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ สะอาด ปลอดภัย หล่อหลอมคุณภาพชีวิต มีสวัสดิการที่
ครอบคลุมทุกมิติ ใกล้ชิดชุมชน เสมือนญาติ ทุกความคิดเห็นของชาวเทศบาลตำบล
ฉวาง คือ ทิศทางการพัฒนา และในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณ ท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบาย ก่อนที่เข้า
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ กระผมถือโอกาสนี้แจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือความต้องการของ
ประชาชนแจ้งได้ที่กระผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการในเรื ่องหนึ่งเรื ่องใด หรือ
ต้องการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน กระผมขอ
แนะนำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉวาง ที่จะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของกระผม 
ดังน้ี  

1. นาย ณฤเบศวร์  อ่าวสกุล   รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง    
2. นายสธุี พิทักษ์วงศ์           รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง  
3. นายนพนนต์  หวานช่ืน      เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง 
4. ร.ต.ท สมเคยีง แก้วตาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉวาง 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
                    


