
ค ำแถลงนโยบำย 

“กำรบริหำรจัดกำรรำชกำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลสันก ำแพง” 

ของนำงสำวศุภนิมิต  วรกิตติ  นำยกเทศมนตรีต ำบลสันก ำแพง 

     แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลสันก ำแพง   อ ำเภอสันก ำแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่  19  พฤศจกิำยน  2555   เวลำ 13.00 น.  

ณ   ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

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

  กราบเรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสันก าแพง   รองประธานสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 122/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2555  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และ

รับรองผลการเลือกตั้งให้ข้าพเจ้านางสาวศุภนิมิต วรกิตติ ด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล      

สันก าแพง  นัน้ 

ก่อนที่ข้าพเจ้า  จะได้แถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลต าบลสันก าแพงต่อ

สภาเทศบาลต าบลสันก าแพง  ตามที่ระบุในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่ง

ก าหนดให้  "ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  

เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มกีารลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่

วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ..."   ข้าพเจ้าในนามของกลุ่ม "รักษ์ถิ่นสันก าแพง"           

ขอกราบขอบพระคุณ   พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน   ที่ได้ให้โอกาสและไว้วางใจให้

ข้าพเจ้าพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  2 เขตเลือกตั้ง    เข้ามาท าหน้าที่นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาลในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้     ข้าพเจ้าจะขอท าหน้าที่ ในฐานะที่ เป็น

นายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพงให้ดทีี่สุด   โดยจะน้อมน าหลักแนวคิดการบริหาร “ธรรมาภิบาลหรือ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” มาเป็นแนวทางในการบริหารงานราชการ  โดยจะบริหารคน 

บริหารงาน  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม  จะมุ่งท างานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง

ประชาชนเป็นส าคัญ   และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเทศบาลแห่งนี้เจริญก้าวหน้า  ก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก  จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องและเชื่อมประสานกับ

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   น้อมน า
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แนวคิดพระราชด ารัสขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการด ารงตน   และบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วง    เกิดความคุ้มค่าโดยประหยัด

ทรัพยากรใหม้ากที่สุด 

  การเข้ามาบริหารงานครั้งนี้   เป็นการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลสันก าแพง

เป็นสมัยทีส่อง โดยเว้นวรรคการบริหารงานมาเป็นระยะเวลาสี่ปี  ซึ่งในสมัยที่ด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา 

ข้าพเจ้าและกลุ่มรักษ์ถิ่นสันก าแพง  ได้สร้างผลงานให้ปรากฏแก่พี่น้องประชาชน   ด้วยความมุ่งมั่น     

ที่จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเทศบาลต าบลสันก าแพง  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีความ

พร้อมทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารงาน  อาทิ   การก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลแห่งนี ้    

ให้มีความพร้อมด้านสถานที่ส าหรับ ให้บริการประชาชน  และการปฏิบัติงานของพนักงาน            

การจัดท าสวนสาธารณะ  ที่ออกก าลังกาย   สนามกีฬาในชุมชน  การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย   การได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น   ในการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ

แบบครบวงจร   การบริหารจัดการกิจกรรมถนนคนเดิน   "สันก าแพง สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม"        

ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภคต่างๆใหม้ีความพร้อม กล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่   

ในการพัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพงให้เจริญก้าวหน้า  

  ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งจะก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน    รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้มีการปรับตัวและ

เตรียมความพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว  ดังนั้นเทศบาลในฐานะเป็นหน่วย

การปกครองท้องถิ่น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมรับในทุกๆด้าน  อาทิ  การปรับตัว

ในด้านของการจัดการและเปิดโอกาสทางการศึกษา   การอนุรักษ์และตระหนักในการใช้ทรัพยากร  

การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสิทธิและความยุติธรรม

ในสังคม   รวมถึงการธ ารงรักษาและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมประชาคมอาเซียน 

ฯลฯ เป็นต้น   เป็นที่น่ายินดีกับพี่น้องประชาชนชาวสันก าแพงเป็นอย่างยิ่ง    ที่รัฐบาลได้เล็งเห็น

ความส าคัญของอ าเภอสันก าแพงว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม     มีอัตลักษณ์ของความ

เป็น "สันก าแพง" ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในอดีต  อาทิเช่น  ชื่อเสียงในการเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและ     

ผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพ  และเป็นเมืองหัตถกรรมผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาและ
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วัฒนธรรมท้องถิ่น   รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการข่วงสันก าแพง  ให้เป็น

แหล่งแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน  ผ่านทางกรมพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย   โดยมีเป้าหมายหลักที่ส าคัญในการพลิกฟื้นอ าเภอสันก าแพงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทีส่ าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

  ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เทศบาลต าบลสันก าแพงจะมีความ

พร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจในครั้งนี้   โดยหลักการแล้ว    

การพัฒนาที่ดีนั้นจะต้องด าเนินไปควบคู่กับการรักษาความเป็นตัวตนในอัตลักษณ์ของความเป็น     

“สันก าแพง”   ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ    

พี่น้องประชาชน  แต่จะต้องสามารถเดินหน้าไปควบคู่กันได้อย่างเหมาะสม   แนวคิดหนึ่งของความ

พยายามที่จะรักษาไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลก ก็คือ การพัฒนาภายใต้               

" แนวคิดในกำรสร้ำงสังคมและชุมชนน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน"  ซึ่งมีกรอบแนวทางพื้นฐานที่จะบ่งชี้  4 

ประการ  ได้แก่ 

ประการที่ 1  ประชาชนต้องอยู่ในเมอืงนัน้ด้วยความผาสุข 

ประการที่ 2  เมืองจะต้องมีบริการพืน้ฐานที่สะดวกสบาย  พอเพียงและทันต่อเวลา 

ประการที่ 3   ประชาชนต้องมสีุขภาพที่ดทีั้งกายและใจ 

ประการที่ 4   มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 

    ซึ่งข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารมีความคาดหวังว่าแนวคิดดังกล่าว  จะสามารถท าให้

ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพงได้รับประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา   ให้เป็น

ชุมชนที่น่าอยู่  สภาพแวดล้อมดี ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การ

พัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพงไว้วา่   

"พัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

เมืองอยู่ดี   คนมีความสุข   สิ่งแวดล้อมสดใส" 

  ซึ่งนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพง  ที่จะได้แถลงต่อสภา

เทศบาลต าบลสันก าแพงแห่งนี้ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและน ามาจากนโยบายทั้ง 18  ข้อ  

ตามที่ได้ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา   โดยข้าพเจ้าจะขอยึดถือเป็นแนวทางการ

พัฒนาและมีความมุง่มั่นที่จะปฏิบัติให้ได้จริงตามที่กล่าวไว้  
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บัดนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะน าเสนอเพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลต าบล   

สันก าแพงแหง่นี้   โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล   และพี่น้อง

ประชาชนชาวสันก าแพงทุกท่าน  จักได้รับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการ

ท างานของข้าพเจ้าในโอกาสต่อไป   ตามล าดับดังนี้ 

1.นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบรหิำรจัดกำร 

 นโยบายด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ  จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน  องค์กร

ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการในทุกระดับ

ตั้งแต่การรับฟังปัญหา  ความต้องการ  และระดมความคิดเห็น  เพื่อวางแผน ร่วมด าเนินการและ   

ร่วมตัดสินใจในโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ   ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่นอ้งประชาชน   

1.1 พัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพง  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก      

ธรรมาภิบาล  (Good Governnance)  โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี   6  ประการ ได้แก่   หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ   และหลักความคุ้มค่า  มาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติภายในหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรและเทศบาลต าบลสันก าแพงเป็น

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข      

และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ   ซึ่งถือเป็นหัวใจที่ส าคัญของการสร้าง

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือธรรมาภิบาล  ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  และร่วมตัดสินใจ  

ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการ    เพื่อท าหน้าที่   

ทั้งในการรว่มบริหารจัดการและร่วมตดิตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล  

1.3 จัดให้มกีารบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   โปร่งใสและตรวจสอบได้   โดยจะ

ให้ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหา  ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  

จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน    โดยการจัดล าดับความส าคัญ

และความเร่งด่วนของปัญหา  สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของ   

แตล่ะพืน้ที่  
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 1.4 ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการขว่งสันก าแพงให้เป็นแหล่งแสดงและจ าหน่าย 

      ผลติภัณฑ์สินค้า OTOP และผลติภัณฑ์ชุมชน  ตามนโยบายของรัฐบาล  

 
 

2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

2.1  วางแผนบริหารจัดการปัญหาน้ าท่วมอย่างมีระบบ  โดยระดมความคิดเห็นและประสาน

ความรว่มมอืจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา  ป้องกันและเตรียม

ความพร้อมในการรับกับสถานการณ์น้ าท่วม   สร้างระบบการเฝ้าระวังและการเตือน

ภัยล่วงหน้า  โดยใหป้ระชาชนในพื้นที่มีส่วนรว่ม  มคีวามพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที  ขุดลอกคูคลองล าเหมืองเพื่อให้ระบายน้ า       

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก  

2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ถนน  รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า                                                       

ให้มมีาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า ประปา  ให้มีประสิทธิภาพ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  

สนับสนุนให้มีการขยายเขตพื้นที่ให้บริการประปาภูมิภาคและเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย             

จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ  

หนว่ยงานเอกชน   บ้านเรือนประชาชน  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  

ชุมชนน่ามอง 

2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย  เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดฤดูกาล 

ส่งเสริมการสรา้งผลผลติทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน   
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3.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ 

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ของสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี   โดยสนับสนุน   

การรวมกลุ่มและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนได้แก่คณะกรรมการชุมชน  

กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุ่มอาชีพ ให้มีความ

เข้มแข็งและเช่ือมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย     

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร .)     

โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ  สร้างขวัญก าลังใจ

และดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง   เพื่อให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน   เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม  อาชญากรรม

และยาเสพติด  

3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง  ป้ายจราจร  ป้ายเตือน  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการ

เกิดอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรม  พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้

มากที่สุด 

3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง  

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ความสะดวกสบาย  สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและ

ผูป้ระสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  ผู้พิการให้ได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ผูด้้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

3.6 จัดให้มศีูนย์กีฬาส าหรับประชาชน  สถานที่ออกก าลังกาย  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

สถานที่ท ากิจกรรมรว่มของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย  
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4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบอ าเภอสันก าแพง  โดยการ

สนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่  ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การ

ประสานงาน  การให้ความรว่มมอืและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ   

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรูแ้ละข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์   สามารถ

ขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้  

รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร   การรับเรื่องราวร้องทุกข์  ค าร้องต่างๆของ

ประชาชนให้มากขึ้น 

4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสันก าแพง  ศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็กวัดสันโค้ง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าซาว   ให้มกีารจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพและมีประสทิธิภาพ  ทั้งในด้านของบุคลากร  ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์

การเรียนการสอนฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   เชื่อมโยงระหว่าง

บ้าน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เสริมสร้าง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  บทบาทและการมีส่วนร่วมใน

ชุมชน  ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน

ร้างกาย  อารมณ ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึน้ 

4.4 ส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic  Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มกีารสอน

ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูใ้นแต่ละ

ช่วงวัย   

4.5 ท านุบ ารุงวัดอารามและมัสยิด ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง   

เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็น

ล้านนา  โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา  เช่น          

วันเข้าพรรษา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชาและวันส าคัญอื่นๆที่จัดโดยศาสนาทุก

ศาสนา  ท านุบ ารุงโบราณสถานต่างๆ 
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4.6  ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปรับใช้       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ        

จัดกิจกรรมรว่ม  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลาน 

 

5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  พัฒนำอำชีพและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการถนนคนเดิน "สันก าแพง สานศิลป์  ถิ่นหัตถกรรม"        

ให้กลับมามีชื่อเสียงในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา   จัดแบ่งโซนพื้นที่      

ที่เหมาะสม   โดยให้มีการบริหารจัดการร่วมกันของผู้ค้าในแต่ละโซน   เพื่อควบคุมและ

ร่วมบริหารจัดการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสรา้งสรรค ์

5.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพให้มีความต่อเนื่องและ

เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการ

ผลติและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ   สง่เสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะ

ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้  ลดรายจ่าย  

สามารถเลีย้งตัวเองได้  

5.3  ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  ส่งเสริม

ให้ประชาชนรักการออม  ปลูกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน  

สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์  กองทุนต่างๆใหม้ีความมั่นคงแข็งแรง 

5.4 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ทั้งจากภาครัฐ เอกชน

และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ  โดยมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาข่วงสันก าแพงตามนโยบาย

ของรัฐบาล   ที่จะพัฒนาข่วงสันก าแพงให้เป็นแหล่งจ าหน่ายและกระจายสินค้า OTOP 

และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของอ าเภอสันก าแพง   เป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงการ    

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในพืน้ที่  
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6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม    และมีความ

หลากหลายของการให้บริการมากขึ้น  ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี  

การเฝ้าระวังและป้องกันโรค    มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การ

จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน   เป็นแกนหลักส าคัญในขับเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริง   

และเป็นปัจจุบัน   เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์    วางแผนและ

ด าเนินการ  ทั้งนี้เป้าหมายที่ส าคัญก็คือ   ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ   

และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  ให้มีสมบูรณ์แข็งแรง เข้มแข็งทั้ง

ร่างกายและจติใจ 

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน       

โดยการพัฒนาองค์ความรู้   สร้างแรงจูงใจ  สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้    ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพ

เพิ่มขึ้น    สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาต ิ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 

6.3 พัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย  โดยปรับปรุงวิธีการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ลดจ านวนเที่ยวในการขนถ่าย  สร้างมูลค่าในการน า

ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน  การช าระค่าธรรมเนียม

จัดเก็บค่าขยะ  รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

6.4 เพิ่มพื้นสีเขียวให้กับชุมชน  โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้   

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ      

สร้างและปรับพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะ  ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส าหรับ   

ออกก าลังกายและท ากิจกรรมรว่มกัน  
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6.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินด้วยตนเองมากขึ้น   มีการใช้มาตรการ

แรงจูงใจและมาตรการการบังคับทางกฎหมาย    ด้วยการก าหนดเทศบัญญัติและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม    หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ

คุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งส่งเสริมจัดตัง้เครือขา่ยในการบริหารจัดการ 

  ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ   

นโยบายการบริหารราชการเทศบาลต าบลสันก าแพง  ตามที่ข้าพเจ้าได้แถลงมาทั้งหมด       

6  ด้านนี้   ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารได้วางแนวทางการพัฒนา  บนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง    

ของปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก  โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกเทศบาลเพื่อให้ทราบถึง  จุดอ่อน  จุดแข็ง  วิกฤตและโอกาสของเทศบาล

ต าบลสันก าแพง  ทีจ่ะสามารถแก้ไข  และพัฒนาใหเ้กิดความเจริญมากขึ้นจากปัจจุบัน    

ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นว่า  จะเร่งด าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลส าเร็จ  โดยจะ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  จัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  คุ้มค่าในการด าเนินการ  และเกิดผลสัมฤทธิ์

ของงานที่ชัดเจน  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และเป็นธรรม   จะให้ความส าคัญกับบทบาท

การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน  เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน   เสริมสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อให้เทศบาลต าบลสันก าแพง  เป็นเทศบาลที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  สมดัง

วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได้กล่าวไว้   ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน  เป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการบริหารราชการเพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพง     

 


