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คำแถลงนโยบาย 

“การบริหารจัดการราชการทองถ่ินเทศบาลตำบลสันกำแพง” 

ของนางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรตีำบลสันกำแพง 

แถลงตอสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 

วันจันทรท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

             

 

  กราบเรียน ทานประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพ่ีนองประชาชนท่ีเคารพรักทุกทาน ตามท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 122/2555 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบใหประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 

ตามที่ไดจัดใหมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และรับรองผลการเลือกตั้งใหขาพเจา นางสาวศุภ

นิมิต วรกิตติ ดำรงตำแหนง นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง นั้น 

  กอนที่ขาพเจา จะไดแถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลสันกำแพงตอสภา

เทศบาลตำบลสันกำแพง ตามที่ระบุในบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งกำหนดให 

"กอนที ่นายกเทศมนตรีจะเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื ่อให

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผล

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี..." ขาพเจาในนามของกลุม "รักษถ่ินสันกำแพง" ขอกราบขอบพระคุณ พอแมพ่ี

นองประชาชนท่ีเคารพรักทุกทาน ท่ีไดใหโอกาสและไววางใจใหขาพเจาพรอมผูสมัครสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 

2 เขตเลือกตั้ง เขามาทำหนาที่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ ขาพเจา

จะขอทำหนาที่ในฐานะที่เปนนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงใหดีที ่สุด โดยจะนอมนำหลักแนวคิดการ

บริหาร “ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” มาเปนแนวทางในการบริหารงานราชการ โดย

จะบริหารคน บริหารงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม จะมุงทำงานเพื่อประโยชนสุขของพี่นอง

ประชาชนเปนสำคัญ และพรอมที่จะขับเคลื่อนใหองคกรเทศบาลแหงนี้เจริญกาวหนา กาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก จะปฏิบัติภารกิจหนาที่ใหสอดคลองและเชื่อมประสานกับแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม นอมนำแนวคิดพระราชดำรัส
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ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำรงตน 

และบริหารงานใหสำเร็จลุลวง เกิดความคุมคาโดยประหยัดทรัพยากรใหมากท่ีสุด 

  การเขามาบริหารงานครั้งนี้ เปนการดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงเปน

สมัยที่สอง โดยเวนวรรคการบริหารงานมาเปนระยะเวลาสี่ป ซึ่งในสมัยที่ดำรงตำแหนงที่ผานมา ขาพเจา

และกลุมรักษถิ่นสันกำแพง ไดสรางผลงานใหปรากฏแกพี่นองประชาชน ดวยความมุงมั่น ที่จะเห็นภาพของ

การเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลสันกำแพง เปนองคกรที่มีศักยภาพและมีความพรอมทั้งทางดานกายภาพ

และการบริหารงาน อาทิ การกอสรางอาคารสำนักงานเทศบาลแหงนี้ ใหมีความพรอมดานสถานที่สำหรับ

ใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดทำสวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา

ในชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย การไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน 

ในการกอสรางอาคารคัดแยกขยะแบบครบวงจร การบริหารจัดการกิจกรรมถนนคนเดิน "สันกำแพง สาน

ศิลปถิ ่นหัตถกรรม" ใหเปนแหลงจำหนายสินคาหัตถกรรมและสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื ่อเสียง ปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ใหมีความพรอม กลาวไดวาเปนความภาคภูมิใจจากความตั้งใจ

อยางแนวแน ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงใหเจริญกาวหนา 

  ปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีวาในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะกาวเขาไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อยางเต็มร ูปแบบ ซึ ่งจะกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหลากหลายดาน รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐทุกแหงไดมีการปรับตัวและเตรียมความพรอม

รับเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกลาว ดังนั้นเทศบาลในฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่น จำเปน

อยางยิ่งที่จะตองมีการปรับตัวใหพรอมรับในทุกๆ ดาน อาทิ การปรับตัวในดานของการจัดการและเปด

โอกาสทางการศึกษา การอนุรักษและตระหนักในการใชทรัพยากร การพัฒนาทักษะอาชีพ การสราง

เครือขายในการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาสิทธิและความยุติธรรมในสังคม รวมถึงการธำรงรกัษาและเผยแพร

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมสูสังคมประชาคมอาเซียน ฯลฯ เปนตน เปนที่นายินดีกับพี่นองประชาชนชาวสนั

กำแพงเปนอยางยิ่ง ที่รัฐบาลไดเล็งเห็นความสำคัญของอำเภอสันกำแพงวาเปนพื้นที่ที่มีเอกลักษณทาง

วัฒนธรรม มีอัตลักษณของความเปน "สันกำแพง" ที่มีชื่อเสียงโดดเดนในอดีต อาทิเชน ชื่อเสียงในการเปน

แหลงผลิตผาไหมและ ผาฝายที่มีคุณภาพ และเปนเมืองหัตถกรรมผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่มาจากภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น รัฐบาลจึงไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการขวงสันกำแพง ใหเปน

แหลงแสดงและจำหนายส ินคา OTOP และสินคาห ัตถกรรมพื ้นบ าน ผานทางกรมพัฒนาช ุมชน

กระทรวงมหาดไทย โดยมีเปาหมายหลักที่สำคัญในการพลิกฟนอำเภอสันกำแพงใหเปนแหลงทองเที่ยวท่ี

สำคัญของจังหวัดเชียงใหม 

  ขาพเจามีความตั้งใจและหวังเปนอยางยิ่งวา เทศบาลตำบลสันกำแพงจะมีความพรอมและ

สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจในครั้งนี้ โดยหลักการแลว การพัฒนาที่ดีนั้น

จะตองดำเนินไปควบคู กับการรักษาความเปนตัวตนในอัตลักษณของความเปน “สันกำแพง” ความ

เจริญกาวหนาในดานตางๆ จะตองไมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเปนอยูของ พี่นองประชาชน แตจะตอง



4 

 

สามารถเดินหนาไปควบคูกันไดอยางเหมาะสม แนวคิดหนึ่งของความพยายามที่จะรักษาไมใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลก ก็คือ การพัฒนาภายใต " แนวคิดในการสรางสังคมและชุมชนนาอยูอยาง

ยั่งยืน" ซ่ึงมีกรอบแนวทางพ้ืนฐานท่ีจะบงชี้ 4 ประการ ไดแก 

 ประการท่ี 1 ประชาชนตองอยูในเมืองนั้นดวยความผาสุก 

 ประการท่ี 2 เมืองจะตองมีบริการพ้ืนฐานท่ีสะดวกสบาย พอเพียงและทันตอเวลา 

 ประการท่ี 3 ประชาชนตองมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 

 ประการท่ี 4 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ซึ่งขาพเจาและคณะผูบริหารมีความคาดหวังวาแนวคิดดังกลาว จะสามารถทำใหชุมชน

และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงไดรับประโยชนจากแนวทางการพัฒนา ใหเปนชุมชนที่นาอยู 

สภาพแวดลอมดี ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ จึงไดกำหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตำบลสัน

กำแพงไววา  

"พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงใหมีความนาอยูอยางย่ังยืน 

เมืองอยูดี คนมีความสุข ส่ิงแวดลอมสดใส" 

 

  ซึ่งนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่จะไดแถลงตอสภาเทศบาล

ตำบลสันกำแพงแหงนี้ในแตละดานมีความสอดคลองและนำมาจากนโยบายทั้ง 18 ขอ ตามที่ไดประกาศไว

ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผานมา โดยขาพเจาจะขอยึดถือเปนแนวทางการพัฒนาและมีความมุงมั่นที่จะ

ปฏิบัติใหไดจริงตามท่ีกลาวไว  

  บัดนี้ขาพเจาและคณะผูบริหารพรอมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงตอสภาเทศบาลตำบล สัน

กำแพงแหงนี้ โดยผานทางทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีนองประชาชนชาว

สันกำแพงทุกทาน จักไดรับทราบ และใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของขาพเจาใน

โอกาสตอไป ตามลำดับดังนี้ 

 

 1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

  นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ งเนนและใหความสำคัญตอ

กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชน องคกร

ภาคเอกชนและภาคีเครือขายตางๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการในทุกระดับตั้งแตการ
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รับฟงปญหา ความตองการ และระดมความคิดเห็น เพ่ือวางแผน รวมดำเนินการและ รวมตัดสินใจใน

โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน 

  1.1 พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governnance) โดยการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ 

ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา มาประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลตำบลสันกำแพง

เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุข และความพึงพอใจตอ

ประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจที่สำคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรร

มาภิบาล ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ 

สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชนในการเปนคณะกรรมการ เพื่อทำหนาท่ี ทั้งในการรวมบริหาร

จัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 

  1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดย

จะใหความสำคัญตอการรับฟงปญหา ความเดือดรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณ

อยางเปนธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับ

ความตองการและสภาพความเปนจริงของ แตละพ้ืนท่ี 

  1.4 ใหการสนับสนุนการบริหารจัดการขวงสันกำแพงใหเปนแหลงแสดงและจำหนาย 

ผลิตภัณฑสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล  

 

 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  2.1 วางแผนบริหารจัดการปญหาน้ำทวมอยางมีระบบ โดยระดมความคิดเห็นและ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหา ปองกันและเตรียมความพรอมใน

การรับกับสถานการณน้ำทวม สรางระบบการเฝาระวังและการเตือนภัยลวงหนา โดยใหประชาชนในพื้นที่มี

สวนรวม มีความพรอมในการใหความชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลองลำ

เหมืองเพ่ือใหระบายน้ำ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก 

  2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานไดแก ถนน รางระบายน้ำ ทอระบายน้ำ ใหมี

มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา ใหมี

ประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตพ้ืนท่ีใหบริการประปา

ภูมิภาคและเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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  2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพื่อเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัด

ระเบียบปายรานคายานชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือน

ประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง 

  2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอด

ฤดูกาล สงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน  

 

 3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  3.1 เสร ิมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสร าง

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุน การ

รวมกลุมและการดำเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชนไดแกคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุม

ผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุมอาชีพ ใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเปน

เครือขาย 

  3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป

พร.) โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื ่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกำลังใจและดูแล

สวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อใหคนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 

  3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพื่อปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรม พรอมติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด 

  3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที ่ความสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึง

สถานพยาบาลและไดรับการรักษาอยางทันทวงที 

  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการใหไดรับการ

ดูแลอยางทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเพื่อใหผูดอยโอกาส

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

  3.6 จัดใหมีศูนยกีฬาสำหรับประชาชน สถานท่ีออกกำลังกาย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ

และสถานท่ีทำกิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย 

 

 4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
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  4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบอำเภอสันกำแพง โดยการสนับสนุนงบประมาณตาม

อำนาจหนาท่ี สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและแลกเปลี่ยน

องคความรูดานวิชาการ 

  4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึงและทันตอเหตุการณ 

สามารถขอรับทราบขอมูลขาวสารการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได รวมถึงเพ่ิม

ชองทางในการติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คำรองตางๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 

  4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสันกำแพง ศูนย

พัฒนา เด็กเล็กวัดสันโคง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ ท้ังในดานของบุคลากร ความพรอมของสถานท่ี อุปกรณการเรียนการสอนฯลฯ สนับสนุนการ

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื ่อมโยงระหวางบาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กำหนดหลักสูตรแบบ

ทองถิ่นมีสวนรวม เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมี

สวนรวมในชุมชน ทั้งนี้มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

  4.4 สงเสริมการเรียนรูเพื ่อเตรียมความพรอมสำหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนใหมีการสอน

ภาษาตางประเทศและการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 

  4.5 ทำนุบำรุงวัดอารามและมัสยิด สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อใหศาสนสถานแต

ละแหง เปนศูนยรวมใจของชุมชน เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนลานนา โดย

จะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วัน

อาสาฬหบูชาและวันสำคัญอ่ืนๆ ท่ีจัดโดยศาสนาทุกศาสนา ทำนุบำรุงโบราณสถานตางๆ  

  4.6 สงเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และปรับใช 

ภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ จัดกิจกรรมรวม เพื่อสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 

 

 5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 

  5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการถนนคนเดิน “สันกำแพง สานศิลป ถิ่นหัตถกรรม” 

ใหกลับมามีชื่อเสียงในเอกลักษณของวัฒนธรรมความเปนลานนา จัดแบงโซนพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสม โดยใหมีการ

บริหารจัดการรวมกันของผูคาในแตละโซน เพื่อควบคุมและรวมบริหารจัดการใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย ใชประโยชนของพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสรางสรรค 
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  5.2 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพใหมีความตอเนื่อง

และเกิดความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาด

รองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพที่มุงเนนอาชีพที่จะทำใหผูเขารับการอบรมสามารถนำไป

ประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได  

  5.3 สงเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดำเนินชีวิต 

สงเสริมใหประชาชนรักการออม ปลูกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุน

การดำเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตางๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 

  5.4 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งจากภาครัฐ 

เอกชนและกลุมภาคีเครือขายตางๆ โดยมุงหวังที่จะใหการพัฒนาขวงสันกำแพงตามนโยบายของรัฐบาล ท่ี

จะพัฒนาขวงสันกำแพงใหเปนแหลงจำหนายและกระจายสินคา OTOP และสินคาหัตถกรรมพื้นเมืองของ

อำเภอสันกำแพง เปนศูนยกลางท่ีจะเชื่อมโยงการ จัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 

 

 6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีความพรอม และมีความ

หลากหลายของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและปองกัน

โรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) 

ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน เปนแกนหลักสำคัญในขับเคลื่อนในการเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อนำขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดำเนินการ ทั้งนี้

เปาหมายท่ีสำคัญก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

มากข้ึน ใหมีสมบูรณแข็งแรง เขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ 

  6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

โดยการพัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนา

ความรู ความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ ่มขึ ้น สนับสนุนการดำเนินงานรวมกับ

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสำคัญ 

  6.3 พัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุง

วิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเที่ยวในการขนถาย สรางมูลคาในการนำขยะมาใชใหเกิด

ประโยชน สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาความ

สะอาดบานและชุมชน การชำระคาธรรมเนียมจัดเก็บคาขยะ รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ในชุมชน 
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  6.4 เพิ่มพื้นสีเขียวใหกับชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษา

ตนไม ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นท่ี

วางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสมสำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมรวมกัน 

  6.5 พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการเพื ่อแกไขปญหาทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจูงใจและ

มาตรการการบังคับทางกฎหมาย ดวยการกำหนดเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม 

หรือการดำเนินกิจการที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมจัดตั้งเครือขายในการ

บริหารจัดการ 

 

 ทานประธานสภาท่ีเคารพ 

 นโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลสันกำแพง ตามที่ขาพเจาไดแถลงมาทั้งหมด 6 

ดานนี้ ขาพเจาและคณะผูบริหารไดวางแนวทางการพัฒนา บนพ้ืนฐานสภาพความเปนจริง ของปญหาความ

เดือดรอน ความตองการของพี่นองประชาชนเปนหลัก โดยวิเคราะหถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

เทศบาลเพื่อใหทราบถึง จุดออน จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่จะสามารถแกไข 

และพัฒนาใหเกิดความเจริญมากข้ึนจากปจจุบัน 

 ขาพเจาขอใหคำมั่นวา จะเรงดำเนินการตามแนวนโยบายดังกลาวใหเกิดผลสำเร็จ โดยจะ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลใหสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคาในการดำเนินการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน 

บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรม จะใหความสำคัญกับบทบาทการมีสวนรวมของพี่นอง

ประชาชน เสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน เสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อใหเทศบาลตำบลสัน

กำแพง เปนเทศบาลที่มีความนาอยูอยางยั่งยืน สมดังวิสัยทัศนการพัฒนาที่ไดกลาวไว ทั้งนี้จะยึดถือ

ประโยชนสุขของพี่นองประชาชน เปนเปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสัน

กำแพง  

 

คำแถลงนโยบาย 

“การบรหิารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง” 

ของนางสาวศุภนิมติ  วรกติต ิ นายกเทศมนตรตีำบลสันกำแพง 

     แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง   อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชยีงใหม่ 

วันจันทร์ที่  19  พฤศจิกายน  2555   เวลา 13.00 น.  
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ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

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

  กราบเรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง   รองประธานสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 122/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2555  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรตีำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และ

รับรองผลการเลือกตั้งให้ข้าพเจ้านางสาวศุภนิมิต วรกิตติ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล      

สันกำแพง  นัน้ 

ก่อนที่ข้าพเจ้า  จะได้แถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลสันกำแพงต่อ

สภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  ตามที่ระบุในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่ง

กำหนดให ้ "ก่อนที่นายกเทศมนตรจีะเขา้รับหนา้ที่  ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรยีกประชุมสภาเทศบาล  

เพื่อใหน้ายกเทศมนตรแีถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มกีารลงมต ิ ทัง้นี้ภายในสามสิบวันนับแต่

วันประกาศผลการเลือกตั ้งนายกเทศมนตรี..."   ข้าพเจ้าในนามของกลุ่ม "รักษ์ถิ ่นสันกำแพง"           

ขอกราบขอบพระคุณ   พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน   ที่ได้ให้โอกาสและไว้วางใจให้

ข้าพเจ้าพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  2 เขตเลือกตั้ง    เข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาลในสภาอันทรงเก ียรติแห่งน ี ้     ข้าพเจ้าจะขอทำหน้าท ี ่ ในฐานะที ่ เป็น

นายกเทศมนตรตีำบลสันกำแพงใหด้ทีี่สุด   โดยจะนอ้มนำหลักแนวคดิการบรหิาร “ธรรมาภิบาลหรือ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” มาเป็นแนวทางในการบริหารงานราชการ  โดยจะบริหารคน 

บรหิารงาน  ดว้ยความซื่อสัตย์  สุจรติ  เที่ยงธรรม  จะมุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่นอ้งประชาชน

เป็นสำคัญ   และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเทศบาลแห่งนี ้เจริญก้าวหน้า  ก้าวทันต่อการ

เปลี ่ยนแปลงของประชาคมโลก  จะปฏิบัติภารกิจหน้าที ่ให้สอดคล้องและเชื ่อมประสานกับ

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   น้อมนำ

แนวคดิพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการดำรงตน   และบริหารงานให้สำเร็จลุล่วง    เกิดความคุ้มค่าโดยประหยัด

ทรัพยากรใหม้ากที่สุด 

  การเขา้มาบรหิารงานครั้งนี้   เป็นการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรตีำบลสันกำแพง

เป็นสมัยทีส่อง โดยเวน้วรรคการบรหิารงานมาเป็นระยะเวลาสี่ป ี ซึ่งในสมัยที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา 
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ข้าพเจ้าและกลุ่มรักษ์ถิ่นสันกำแพง  ได้สร้างผลงานให้ปรากฏแก่พี่น้องประชาชน   ด้วยความมุ่งม่ัน     

ที่จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลสันกำแพง  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีความ

พร้อมทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารงาน  อาทิ   การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งนี้     

ให้มีความพร้อมด้านสถานที ่สำหรับให้บริการประชาชน  และการปฏิบัต ิงานของพนักงาน            

การจัดทำสวนสาธารณะ  ที่ออกกำลังกาย   สนามกฬีาในชุมชน  การปรับปรุงภูมทิัศน์ให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย   การได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น   ในการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ

แบบครบวงจร   การบริหารจัดการกิจกรรมถนนคนเดิน   "สันกำแพง สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม"        

ให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภคต่างๆให้มคีวามพร้อม กล่าวไดว้่าเป็นความภาคภูมใิจจากความตัง้ใจอย่างแน่วแน่   

ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงใหเ้จรญิกา้วหนา้  

  ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู ่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งจะก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน    รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้มีการปรับตัวและ

เตรียมความพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว  ดังนั้นเทศบาลในฐานะเป็นหน่วย

การปกครองทอ้งถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมกีารปรับตัวใหพ้ร้อมรับในทุกๆด้าน  อาท ิ การปรับตัว

ในด้านของการจัดการและเปิดโอกาสทางการศึกษา   การอนุรักษ์และตระหนักในการใช้ทรัพยากร  

การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสิทธิและความยุติธรรม

ในสังคม   รวมถึงการธำรงรักษาและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมประชาคมอาเซียน 

ฯลฯ เป็นต้น   เป็นที่น่ายินดีกับพี่น้องประชาชนชาวสันกำแพงเป็นอย่างยิ่ง   ที่รัฐบาลได้เล็งเห็น

ความสำคัญของอำเภอสันกำแพงว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม     มีอัตลักษณ์ของความ

เป็น "สันกำแพง" ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในอดีต  อาทิเช่น  ชื่อเสียงในการเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและ     

ผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพ  และเป็นเมืองหัตถกรรมผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น   รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการข่วงสันกำแพง  ให้เป็น

แหล่งแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน  ผ่านทางกรมพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย   โดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญในการพลิกฟื้นอำเภอสันกำแพงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทีส่ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
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  ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เทศบาลตำบลสันกำแพงจะมีความ

พร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจในครั้งนี้   โดยหลักการแล้ว    

การพัฒนาที่ดีนั ้นจะต้องดำเนินไปควบคู่กับการรักษาความเป็นตัวตนในอัตลักษณ์ของความเป็น     

“สันกำแพง”   ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ    

พี่น้องประชาชน  แต่จะต้องสามารถเดินหน้าไปควบคู่กันได้อย่างเหมาะสม   แนวคิดหนึ่งของความ

พยายามที ่จะรักษาไม่ให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลก ก็คือ การพัฒนาภายใต้               

" แนวคิดในการสร้างสังคมและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน"  ซึ่งมกีรอบแนวทางพื้นฐานที่จะบ่งช้ี  4 

ประการ  ไดแ้ก ่

ประการที ่1  ประชาชนตอ้งอยู่ในเมอืงนัน้ดว้ยความผาสุข 

ประการที่ 2  เมอืงจะตอ้งมีบรกิารพื้นฐานที่สะดวกสบาย  พอเพยีงและทันต่อเวลา 

ประการที่ 3   ประชาชนตอ้งมสีุขภาพที่ดทีัง้กายและใจ 

ประการที่ 4   มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

 

    ซึ่งข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารมีความคาดหวังว่าแนวคิดดังกล่าว  จะสามารถทำให้

ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงได้รับประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา   ให้เป็น

ชุมชนที่น่าอยู่  สภาพแวดล้อมดี ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การ

พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงไวว้่า   

"พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มคีวามน่าอยู่อย่างยั่งยนื 

เมอืงอยู่ด ี  คนมคีวามสขุ   สิ่งแวดล้อมสดใส" 

  ซึ่งนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง  ที่จะได้แถลงต่อสภา

เทศบาลตำบลสันกำแพงแห่งนี้ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและนำมาจากนโยบายทั้ง 18  ข้อ  

ตามที่ได้ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา   โดยข้าพเจ้าจะขอยึดถือเป็นแนวทางการ

พัฒนาและมคีวามมุ่งม่ันที่จะปฏบิัตใิหไ้ดจ้รงิตามที่กล่าวไว ้ 

บัดนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลตำบล   

สันกำแพงแห่งนี้   โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล   และพี่น้อง

ประชาชนชาวสันกำแพงทุกท่าน  จักได้รับทราบ  และใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการ

ทำงานของขา้พเจ้าในโอกาสต่อไป   ตามลำดับดังนี้ 
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1.นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิารจัดการ 

 นโยบายด้านการเมอืงและการบรหิารจัดการ  จะมุ่งเนน้และใหค้วามสำคัญต่อกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน  องค์กร

ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการในทุกระดับ

ตั้งแต่การรับฟังปัญหา  ความต้องการ  และระดมความคิดเห็น  เพื่อวางแผน ร่วมดำเนินการและ   

ร่วมตัดสนิใจในโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ   ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อพี่นอ้งประชาชน   

1.1 พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก      

ธรรมาภิบาล  (Good Governnance)  โดยการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี   6  ประการ ได้แก่   หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม   หลักความรับผิดชอบ   และหลักความคุ้มค่า  มาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติภายในหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรและเทศบาลตำบลสันกำแพงเป็น

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข      

และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ   ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการสร้าง

ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือธรรมาภิบาล  ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 
 

 

 

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  และร่วมตัดสินใจ  

ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการ    เพื่อทำหน้าที่   

ทัง้ในการร่วมบรหิารจัดการและร่วมตดิตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล  

1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ   โปร่งใสและตรวจสอบได้   โดยจะ

ให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหา  ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  

จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน    โดยการจัดลำดับความสำคัญ

และความเร่งด่วนของปัญหา  สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของ   

แต่ละพื้นที่  

 1.4 ใหก้ารสนับสนุนการบรหิารจัดการข่วงสันกำแพงใหเ้ป็นแหล่งแสดงและจำหน่าย 

      ผลติภัณฑ์สนิคา้ OTOP และผลติภัณฑ์ชุมชน  ตามนโยบายของรัฐบาล  

 
 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2.1  วางแผนบริหารจัดการปัญหานำ้ท่วมอย่างมีระบบ  โดยระดมความคิดเห็นและประสาน

ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง  เพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหา  ป้องกันและเตรียม

ความพร้อมในการรับกับสถานการณ์น้ำท่วม   สร้างระบบการเฝ้าระวังและการเตือน

ภัยล่วงหนา้  โดยใหป้ระชาชนในพื้นที่มสี่วนร่วม  มคีวามพรอ้มในการใหค้วามช่วยเหลือ

และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที  ขุดลอกคูคลองลำเหมืองเพื่อให้ระบายน้ำ       

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะฤดูนำ้หลาก  

2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานได้แก่ ถนน  รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ                                                       

ให้มีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า ประปา  ให้มีประสิทธิภาพ  ติดตั ้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  

สนับสนุนให้มีการขยายเขตพื้นที่ให้บริการประปาภูมิภาคและเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพื้นที ่

2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูม ิท ัศน์เพ ื ่อเก ิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร ้อย             

จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ  

หน่วยงานเอกชน   บา้นเรอืนประชาชน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู่  

ชุมชนน่ามอง 

2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย  เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดฤดูกาล 

ส่งเสรมิการสรา้งผลผลติทางการเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน   

 

 

 

 

3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติ 

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ของสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี   โดยสนับสนุน   

การรวมกลุ่มและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนได้แก่คณะกรรมการชุมชน  



15 

 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุ่มอาชีพ ให้มีความ

เขม้แข็งและเช่ือมโยงกจิกรรมการทำงานเป็นเครอืข่าย     

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     

โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ  สร้างขวัญกำลังใจ

และดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง   เพื่อให้คนในชุมชนไดรั้บและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน   เพื่อเฝ้าระวังไม่ใหเ้กิดปัญหาสังคม  อาชญากรรม

และยาเสพตดิ  

3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง  ป้ายจราจร  ป้ายเตือน  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการ

เกิดอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรม  พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้

มากที่สุด 

3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู ้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั ่วโมง  

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ความสะดวกสบาย  สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและ

ผู้ประสบภัยใหถ้งึสถานพยาบาลและไดรั้บการรักษาอย่างทันท่วงท ี

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  ผู้พิการให้ได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

3.6 จัดใหม้ศูีนย์กฬีาสำหรับประชาชน  สถานที่ออกกำลังกาย  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

สถานที่ทำกจิกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย  

 

 

 

4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอสันกำแพง  โดยการ
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สนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่  ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การ

ประสานงาน  การใหค้วามร่วมมอืและแลกเปลีย่นองค์ความรูด้า้นวิชาการ   

4.2 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดรั้บความรูแ้ละข่าวสารอย่างทั่วถงึและทันต่อเหตุการณ์   สามารถ

ขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้  

รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร   การรับเรื่องราวร้องทุกข์  คำร้องต่างๆของ

ประชาชนใหม้ากขึ้น 

4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสันกำแพง  ศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็กวัดสันโคง้   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว   ใหม้กีารจัดการเรยีนการสอนที่มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ทั้งในดา้นของบคุลากร  ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์

การเรียนการสอนฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   เชื่อมโยงระหว่าง

บา้น  ชุมชน  โรงเรยีนและเทศบาล  กำหนดหลักสูตรแบบทอ้งถิ่นมสี่วนร่วม  เสริมสร้าง

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอ้ม  บทบาทและการมีส่วนร่วมใน

ชุมชน  ทัง้นี้มุ่งเนน้ใหเ้ด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้  เพื่อเตรยีมความพร้อมทางด้าน

รา้งกาย  อารมณ์  สังคมและสตปิัญญาในการเรยีนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4.4 ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อเตรยีมความพรอ้มสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic  Community : AEC) โดยการสนับสนุนใหม้กีารสอน

ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรยีนรูใ้นแต่ละ

ช่วงวัย   

4.5 ทำนุบำรุงวัดอารามและมัสยิด ส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาเพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง   

เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน  เป็นแหล่งสบืทอดสบืสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็น

ล้านนา  โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา  เช่น          

วันเข้าพรรษา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชาและวันสำคัญอื่นๆที่จัดโดยศาสนาทุก

ศาสนา  ทำนุบำรุงโบราณสถานต่างๆ 

4.6  ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ ่น  และปรับใช้       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ        

จัดกจิกรรมร่วม  เพื่อสบืสานวัฒนธรรมประเพณสีู่ลูกหลาน 



17 

 

 

5. นโยบายด้านเศรษฐกจิ  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการถนนคนเดิน "สันกำแพง สานศิลป์  ถิ ่นหัตถกรรม"        

ให้กลับมามีชื่อเสียงในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา   จัดแบ่งโซนพื้นที่      

ที่เหมาะสม   โดยให้มีการบริหารจัดการร่วมกันของผู้ค้าในแต่ละโซน   เพื่อควบคุมและ

ร่วมบริหารจัดการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ใช้ประโยชน์ของพื ้นที ่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดดว้ยการจัดกจิกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 

5.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชพีให้มคีวามต่อเนื่องและ

เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการ

ผลติและจัดหาตลาดรองรับสนิคา้และบรกิาร   ส่งเสรมิการฝึกอาชีพที่มุ่งเนน้อาชีพที่จะ

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้  ลดรายจ่าย  

สามารถเลี้ยงตัวเองได ้ 

5.3  ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  ส่งเสริม

ให้ประชาชนรักการออม  ปลูกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน  

สนับสนุนการดำเนนิงานของกลุ่มออมทรัพย์  กองทุนต่างๆใหม้คีวามม่ันคงแข็งแรง 

5.4 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ทั้งจากภาครัฐ เอกชน

และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ  โดยมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาข่วงสันกำแพงตามนโยบาย

ของรัฐบาล   ที่จะพัฒนาข่วงสันกำแพงให้เป็นแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP 

และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองของอำเภอสันกำแพง   เป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมโยงการ    

จัดกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที ่ 

 

 

6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั ้นพื ้นฐานให้มีความพร้อม   และมีความ

หลากหลายของการให้บริการมากขึ้น  ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี  
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การเฝ้าระวังและป้องกันโรค    มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การ

จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน   เป็นแกนหลักสำคัญในขับเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริง   

และเป็นปัจจุบัน   เพื่อนำขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์   วางแผนและดำเนินการ  

ทัง้นี้เปา้หมายที่สำคัญก็คอื   ตอ้งการใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ   และมทีักษะใน

การดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  ใหม้สีมบูรณ์แข็งแรง เขม้แข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ 

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       

โดยการพัฒนาองค์ความรู้   สร้างแรงจูงใจ  สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้    ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพ

เพิ่มขึ ้น    สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิ  โดยคำนงึถงึผลประโยชน์ที่ประชาชนจะไดรั้บเป็นสำคัญ 

6.3 พัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย  โดยปรับปรุงวิธีการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ลดจำนวนเที่ยวในการขนถ่าย  สร้างมูลค่าในการนำ

ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนใน

การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน  การชำระค่าธรรมเนียม

จัดเก็บค่าขยะ  รวมถงึการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มในชุมชน   

6.4 เพิ่มพื้นสีเขียวให้กับชุมชน  โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้   

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ      

สร้างและปรับพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะ  ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมสำหรับ   

ออกกำลังกายและทำกจิกรรมร่วมกัน  

 

6.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินด้วยตนเองมากขึ้น   มีการใช้มาตรการ

แรงจูงใจและมาตรการการบังคับทางกฎหมาย    ด้วยการกำหนดเทศบัญญัติและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม    หรือการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอ้ม  รวมทัง้ส่งเสรมิจัดตัง้เครอืข่ายในการบรหิารจัดการ 
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  ท่านประธานสภาที่เคารพ   

นโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลสันกำแพง  ตามที่ข้าพเจ้าได้แถลงมาทั้งหมด       

6  ด้านนี้   ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารได้วางแนวทางการพัฒนา  บนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง    

ของปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก  โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกเทศบาลเพื่อให้ทราบถึง  จุดอ่อน  จุดแข็ง  วิกฤตและโอกาสของเทศบาล

ตำบลสันกำแพง  ที่จะสามารถแกไ้ข  และพัฒนาใหเ้กดิความเจรญิมากขึ้นจากปัจจุบัน    

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า  จะเร่งดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ  โดยจะ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  จัดทำเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปใีห้เกดิประโยชน์สูงสุด  คุม้ค่าในการดำเนนิการ  และเกดิผลสัมฤทธิ์ของ

งานที่ชัดเจน  บรหิารงานดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต  และเป็นธรรม   จะใหค้วามสำคัญกับบทบาทการ

มีส่วนร่วมของพี่นอ้งประชาชน  เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน  เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่

ดี  เพื่อให้เทศบาลตำบลสันกำแพง  เป็นเทศบาลที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  สมดังวิสัยทัศน์การ

พัฒนาที่ได้กล่าวไว้   ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน  เป็นเป้าหมายสูงสุดของการ

บรหิารราชการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง     

 


