
 

 
    

 
คำแถลงนโยบาย 

“การบริหารจัดการราชการทองถิน่เทศบาลตำบลสันกำแพง” 

 

 

 

ของ 
 

วาที่ ร.ต. ปญญา  อุนประดิษฐ 
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

 
 
 
 
 

แถลงตอสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 
 วันจันทรท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ.2564   

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
 

 



คำแถลงนโยบาย    

    “การบริหารจัดการราชการทองถิ่นเทศบาลตำบลสันกำแพง”                 

ของวาที่รอยตรี ปญญา อุนประดิษฐ  นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง                      

แถลงตอสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 

    วันจันทรที่  14  มถิุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น.    

           ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

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

เรียน   ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง       

 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงทุกทาน  

 ตามที่ผู อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกำแพง  โดยความเห็นชอบของ

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม  ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

สันกำแพงและนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง โดยไดดำเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2564  นั้น 

  บัดนี ้คณะกรรมการการเลือกตั ้งไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ใหกระผม วาที่รอยตรีปญญา       

อุนประดิษฐ  ดำรงตำแหนง  นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พุทธศักราช 2496 แกไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2562  มาตรา 48 ทศ  

บัญญัติวา  กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ใหประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล  

เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต

วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให

กระทำโดยเปดเผย  โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทำนโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิก      

สภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย 

 กอนที่จะแถลงนโยบายการบริหารราชการเทศบาล ตอสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง  กระผม

ในนามของกลุม“รักษถิ่นสันกำแพง”ขอกราบขอบพระคุณพี่นองประชาชน ที่ไดใหโอกาสและใหความ

ไววางใจใหข าพเจาและผู สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั ้ง 2 เขตเลือกตั ้ง ไดเข ามาทำหนาที่

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลอันทรงเกียรติแหงนี้ กระผม วาที่รอยตรีปญญา  อุนประดิษฐ  

ขอปฏิฌานและใหคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะ นายกเทศมนตรี  อยางเต็มความสามารถ ดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม  โดยจะจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   จะรักษาไวและ 

           /ปฏิบัติตาม... 



ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  จะนอมนำหลักการทรงงาน 23  ประการและแนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวรัชกาลที ่ 9 มาเปนแนวทางในการ

บริหารงานราชการ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ   

ในการเขามาบริหารงานคร้ังนี้  กระผมเคยดำรงตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

ซึ่งในสมัยที่ดำรงตำแหนงที่ผานมา กระผมและกลุมรักษถิ่นสันกำแพง  ไดพัฒนาเทศบาลใหมีความ

พรอมในการใหบริการประชาชน  อาทิ กอสราง “อาคารบริการประชาชน” เพื่อใหมีสถานที่จัด

กิจกรรมและออกกำลังกาย  กอสราง “อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ที่มีความพรอมในการ

ใหความชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้ง “ศูนยสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุ

และผูพิการ” เพื่อใหผูพิการไดรับการฟนฟูสมรรถนะรางกายและจิตใจ  สามารถใชชีวิตรวมกับ    

บุคคลอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคตางๆใหมีความพรอม 

ปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดลอมใหนาอยู  สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค สงเสริมอาชีพ และ     

การทองเที่ยวชุมชนใหเปนที่รูจัก นับไดวาเปนความภาคภูมิใจ  ที่มุงมั่นตั้งใจสราง ใหเกิดผลงานที่เปน

ประโยชนแกพี่นองประชาชน ตลอดระยะเวลา 8 ป ที่ผานมา  

  เปนที่ทราบกันดีวา ตั้งแตตนป พ.ศ.2563 ประเทศไทยและประเทศตางๆทั่วโลกไดเผชิญ

ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพ การดำรงชีวิต

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศเปนอยางมาก รัฐบาลจึงไดกำหนดให  การบริหารจัดการ

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เปนวาระแหงชาติ        

ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จะตองบูรณาการความรวมมือระหวางกัน  เพื่อ

ปองกันและบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้นับตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน กลาวไดวา

ประเทศไทยเปน ประเทศสังคมสูงอายุ (Aging Society) ซึ่งมีการคาดการณวาใน ป 2565  ประเทศ

ไทยจะเปนประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกกาวเขาสู   สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ (Aged 

Society)  ดังนั้นจึงเปนประเด็นของการพัฒนาที่สำคัญ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจะตองมี

การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ  ควบคูไปกับการปองกันในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงเปนปญหาการแพรระบาดอยูในขณะนี้   

  ในการวางเปาหมายการพัฒนาของทุกหนวยงานภาครัฐปจจุบัน นอกจากจะวางแผนเพื่อการ

แกไขปญหาเรงดวนและสำคัญที่เกิดขึ้นแลว  ก็จะตองคำนึงถึงบริบทการพัฒนาประเทศ ภายใตแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ที่มุงสรางใหเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันและ

เดินไปขางหนาสูเปาหมายเดียวกัน ภายใตวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน

ประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

          /ดังนั้นในการบริหาร...   



ดังนั้นในการบริหารจัดการและการบริหารราชการ  จึงจะตองมีการปรับตัวเพื่อใหมี

ความพรอมที่จะขับเคลื่อน และยกระดับใหการบริหารงานกาวไปสู “การเปนระบบราชการ 4.0”      

ที ่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื ่อประโยชนสุขของประชาชน  รองรับตอการพัฒนาตามยุทธศาสตร       

ประเทศไทย 4.0  โดยหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน  จะตองเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะ  สามารถ

ปรับตัวและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องตางๆ  ใหสอดรับเขาสูยุค

ดิจิทัล ซึ่งไดนำเทคโนโลยี เขามามีสวนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริการและ

อำนวยความสะดวก ใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้นในหลายๆดาน   ซึ่งกระผมพรอมที่จะดำเนินการและ

สนับสนุนเพื่อพัฒนาใหเทศบาลตำบลสันกำแพง  สามารถกาวทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใน

ดานตางๆดังที่กลาวมาขางตน  รวมถึงการตอยอดตามแนวทางการพัฒนาเดิม  ที่มีเปาหมายมุงสราง

สังคมและชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน  ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อใหเทศบาล  เปนหนวยงานราชการที่พรอมเปน

ที่พึ่งและไดรับความเชื่อถือไววางใจไดของประชาชน   

   ซึ่งนโยบายการพัฒนาที่จะไดแถลงตอสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงแหงนี้  ในแต       

ละดาน  มีความสอดคลองและนำมาจากนโยบายทั้ง 18 ขอ ตามที่ไดประกาศไวในการหาเสียง

เลือกตั้งครั้งที่ผานมา โดยกระผมจะขอยึดถือเปนแนวทางการพัฒนาและมุงม่ันที่จะปฏิบัติใหไดจริง

ตามที่กลาวไว 

  บัดนี้กระผมพรอมที่จะแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตำบลสันกำแพงแหงนี้ โดยผาน

ทางทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลและพี่นองประชาชนทุกทาน  จักไดรับ

ทราบและใชเปนแนวทางติดตามตรวจสอบการทำงานของกระผมตอไป  ตามลำดับดังนี้ 
 

1.นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ        

  1. ยึดหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการบริหารจัดการเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ            

ยึดระเบียบ กฎหมายในการบริหารและการปฏิบัติงาน  มีคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงาน 

บริหารงบประมาณและใชทรัพยากรโดยคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด  สงเสริมและเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม  รับฟงความคิดเห็น และตรวจสอบการทำงาน   

  2.มุงเนนการทำงานเชิงรุก เขาถึงและแกไขปญหาใหกับประชาชนอยางเขาใจ  มีความ

พรอมตอการเตรียมการณเพื่อรับกับปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในสถานการณตางๆไดอยางทันเวลา

  3.บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบงปนขอมูลระหวางหนวยงาน

เพื่อเปนเครือขายในการเชื่อมโยงการทำงาน รวมแกไขปญหา รวมสรางสรรคแนวคิดและนวัตกรรม

ใหมๆ 

          /4.มุงเนนการบริการ... 

 



  4.บริการและอำนวยความสะดวกดวยความเสมอภาค เทาเทียม และเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการส่ือสารเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสาร 

และรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียนและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากประชาชน 

  5.วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  ความคุมคา

ตรงกับเปาหมาย สอดคลองความตองการของประชาชน มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

  6.สงเสริมการเรียนรูและปรับใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการขอมูลและปฏิบัติงาน

ของทุกสวนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน    

  7.พัฒนาบุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ สงเสริมการ

เรียนรูและการใชเทคโนโลยีเพื่อใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  โดยวางแผน สงเสริม พัฒนา รับฟง

ความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

สงเสริมความผูกพันและคานิยมองคกร  
 

2. นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน         

  1. พัฒนาเสนทางคมนาคม ใหเปนถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ครอบคลุม  

ในพื้นที่  บำรุงรักษา ซอมแซม ใหสามารถใชไดงานไดโดยสะดวกและมีความปลอดภัย   

  2. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบการระบายน้ำ      

  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สนับสนุนการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบนถนน  ติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบตามจุดเส่ียง สรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพ สนับสนุนการ

ขยายเขตพื้นที่ใหบริการประปาภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นที่มากย่ิงขึ้น    

  4. ใหความสำคัญตอการออกแบบ  และพัฒนาสถานที่สาธารณะ  สถานที่ใหบริการ

ประชาชน ตามแนวทางอารยสถาปตย (Universal Design) ใหมีความเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม  

เพื่อใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย เปนธรรม ทั่วถึงและเทาเทียม 
 

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต      

  1. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน   

  2. สนับสนุนการพัฒนาสตรีและกลุมสตรี     

  3. สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการเขาถึงสิทธิ

สวัสดิการ ของกลุมผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง      

  4. พัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ มีความ

พรอมดานบุคลากรและอุปกรณเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน  สงเสริมการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงานในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

         /4.สงเสริมการมีสวนรวม... 



5.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและดแูลความปลอดภัย     

ในชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมการเขารวมเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รวมถึงการจัดตั้ง    

กลุมจิตอาสาในพื้นที่          

  6. บริหารจัดการระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 1669  และการชวยเหลือ

ผูปวยติดเตียงและผูปวยยากไร  ใหมีประสิทธิภาพ มีความพรอมดานบุคลากร พาหนะและเคร่ืองมือ

อุปกรณชวยเหลือที่ทันสมัย           

  7. ใหความสำคัญตอการแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนและบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน           

  8. สงเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศวัย โดยจัดมีสถานที่ออกกำลังกาย 

เคร่ืองออกกำลังกายและอุปกรณกีฬาที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน   
 

4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่   

  1. สงเสริมการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร

และปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 2 แหงใหนาอยู       

  2. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย สุขภาพ อารมณ สังคมและสติปญญาในการ

เรียนรูในระดับที่สูงขึ้น           

  3. สงเสริมการจัดตั้ง ศูนยการเรียนรู (Learning Center) เพื่อใหมีแหลงเรียนรูชุมชน

ที่มีกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจของชุมชน      

  4. สงเสริม สนับสนุน สรางสรรคกิจกรรมเพื่ออนุรักษ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณี  ศาสนาและภูมิปญญาทองถิ่น        
    

5.นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว    

  1.บริหารจัดการกิจกรรม “ถนนคนเดินสันกำแพงสานศิลป ถิ่นหัตถกรรม” ใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวและแหลงจำหนายสินคาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง  คงเอกลักษณความเปน            

“สันกำแพง”           

  2.สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับประชาชนและการรวมกลุมเพื่อสรางและพัฒนา

ความเขมแข็งเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน      

  3. สงเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดำเนินชีวิต และ 

บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพงใหมีประสิทธิภาพ 

          /4.สนับสนุน... 



  4.สนับสนุนใหมีแหลงทองเที่ยว  ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและวิถชีีวิต

ชุมชน ตอยอดพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม         

  5.บูรณาการความรวมมือในการสงเสริมการทองเที่ยว รวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน กลุมภาคีเครือขายและประชาชนในพื้นที่      

6. นโยบายดานการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม      

  1.บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันกำแพง ใหทั่วถึงทุกกลุม

ประเภทตามหลักเกณฑ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

  2. สงเสริมการใหความรูและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ  การปองกันและ                 

ควบคุมโรคแกประชาชน         

  3.สนับสนุนการดำเนินงานของหนวยบริการสาธารณสุขอื่นและการทำงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในการดูแลสุขภาพประชาชน     

  4.ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019)    

  5.เตรียมความพรอมดานการสาธารณสุขเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตอยอดการพัฒนา

ศูนยสงเสริมฟนฟูสุขภาพ         

  6.บริหารจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการส่ิงปฏิกูล

และการจัดการขยะมูลฝอยใหมีคุณภาพ       

  7.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศนและ

สวนสาธารณะ สงเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม           

  8.ขับเคล่ือนแนวทางเพื่อลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก pm 2.5   ไฟปาและ    

หมอกควันในพื้นที่ 

  ทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ      

  นโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลสันกำแพง ตามที่ขาพเจาไดแถลงมาทั้ง 6 

ดานนี้  กระผมจึงไดวางแนวนโยบายการพัฒนาบนพื ้นฐาน ที่สอดคลองกับความตองการและ

เดือดรอนของพี่นองประชาชน สถานการณปญหาเรงดวน  การเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันและ

เปาหมายของการพัฒนาหนวยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลเปนสำคัญ  เพื่อใหสามารถวาง

แผนการพัฒนา แกไขปญหา และมุงสูเปาหมายการพัฒนารวมกันไดอยางตรงเปาหมาย  

 

 

           /ขาพเจา... 



  ขาพเจาขอใหคำมั่นวา จะเรงดำเนินการตามแนวนโยบายดังกลาว  ใหเกิดผลสำเร็จ   

โดยจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล และจะ

บริหารราชการใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได  มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  เสริมสรางการมีสวนรวม

ของประชาชน  มีผลสัมฤทธ์ิของงานที่ชัดเจน  ปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงานใหเหมาะสมในยุคดิจิทัล  

ใหความสำคัญตอการเตรียมพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ  สรางสังคมใหมีความนาอยู  ปลอดภัย ภายใต

ส่ิงแวดลอมที่ดี  เพื่อเปนหนวยงานราชการ ที่สามารถเปนที่พ่ึงและเปนที่ไววางใจของประชาชน และ

ทำงานเพื่อประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง   

            

                        **************************  


