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คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางแล
…………………………………………………
คำแถลงนโยบาย
นายเสน่ห์ ภักดี
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนางแลในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางแล
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
****************************
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลนางแล
ตามที่เทศบาลตำบลนางแล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศกำหนดให้ มี
การเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต ำบลนางแล อำเภอเมื อ ง จั งหวั ด เชี ย งราย ในวั น อาทิ ต ย์ ที่
28 มีนาคม 2564 นั้น
บัด นี ้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ได้ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ง สมาชิก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี
ตำบลนางแลครบตามจำนวนแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางแล
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำ
โดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุม
ด้วย และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลนางแล ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น
กระผม นายเสน่ ห์ ภั ก ดี นายกเทศมนตรี ต ำบลนางแล ขอแถลงนโยบายต่ อ สภาเทศบาลตำบลนางแล
ให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยจะยึดถือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒ นาท้องถิ่น
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจั ดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบล
นางแล มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่เทศบาลเมืองในอนาคต โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้ วิสัยทัศน์ ที่ว่า

“ตำบลนางแลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีสุขภาวะสมบูรณ์ สร้างสังคมแห่ง
ความสุข” โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลนางแล สรุปได้ ดังนี้
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1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ การจัดการขยะ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพิ่มแหล่งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น ฝาย ระบบ
ชลประทาน รวมไปถึงน้ำใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร และการอุปโภคอย่างเพียงพอ
1.2 ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปาให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และปรับปรุงระบบประปาให้มี
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบการระบายน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ลดปัญหาน้ำขัง น้ำเน่าเสีย และ
น้ำท่วมอย่างเป็นระบบ
1.4 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ
และดูแลรักษาความสะอาดอย่างเป็นระบบ
1.4 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสะอาด

2. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะของ เด็ก เยาวชน และประชาชน
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการศึกษายุคปัจจุบัน
2.2 พัฒ นาศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กให้ มีศักยภาพและคุณ ภาพในการดูแลเด็ก โดยจัด ให้ มี ห ลั กสู ตร สื่ อการเรียน
การสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขั้น
2.3 จั ด บริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ฟรี ในระดั บ หมู่ บ้ า น เพื่ อ ให้ เด็ ก เยาวชนและประชาชนได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าข้ อ มู ล
เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และกีฬา
ทุกประเภท ทุกระดับ รวมทั้ง จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางของท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์
การออกกำลังกายที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
2.5 สนับสนุนการก่อตั้งองค์กรสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับระดับจังหวัดต่อไป

3. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า
สินค้าท้องถิ่น และจัดหาศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
3.1 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวครบทุกมิติ ทั้งทางธรรมชาติ ทางกีฬา ทางวัฒ นธรรม และทาง
สุขภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

3
3.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน
รวมทั้ง สนับสนุนการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข
3.3 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กลุ่ ม อาชี พ ต่ า งๆ ในตำบล เช่ น กลุ่ ม หมู่ บ้ า น กลุ่ ม พั ฒ นาสตรี กลุ่ ม ผู้ เลี้ ย งสั ต ว์
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ให้มีพื้นที่ในระบบตลาดเพื่อการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง
3.4 ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การใช้เทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ยในรูป แบบต่ างๆ เช่น แอปพลิ เคชั่ น เพื่ อสนั บ สนุ น
การจำหน่ายสินค้า จำหน่ายอาหาร จำหน่ายพืชผลทางการเกษตรของตำบล เพื่อให้เกิดพื้นที่การจำหน่ายเพิ่มขึ้นและ
สร้างรายได้อย่างเป็นธรรม
3.5 สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าพื้นถิ่น เพื่อการแปรรูปและการส่งออกระดับ
เกรดพรีเมี่ยม
3.6 สนับสนุนการจัดระบบการผลิต การตลาด และพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาด
3.7 จั ดบริการด้านการตลาดร่ ว มกับ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้น ที่ เพื่อให้ พ่ อค้า แม่ค้าและผู้ บริโภค
มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย

4.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพของประชาชน
4.1 ให้ ก ารสงเคราะห์ แ ละจั ด สวัส ดิ ก ารแก่ เด็ ก ผู้ ด้ อ ยโอกาส คนพิ ก าร และผู้ สู งอายุ อย่ างทั่ ว ถึ ง สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
4.2 ส่งเสริมและสนั บ สนุ น การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก ผู้ ด้อยโอกาส คนพิ การ ผู้สู งอายุ และประชาชน
เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
กับเทศบาลตำบลนางแล เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึงให้กับประชาชน
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
4.5 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง อย่างทั่วถึง
4.6 จัดให้มีหน่วยบริการสุขภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ในการเข้า ถึงระบบการดูแล
สุขภาพและการรักษาจากสถานบริการทางการแพทย์

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาและรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป
5.2 ทำนุ บ ำรุ ง และสื บ สานกิจ กรรมด้านศาสนาทุ ก ศาสนาในท้ องถิ่น และปลู ก จิตสำนึ ก ให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้ง จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
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5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ประเพณี
วันลอยกระทง ตานก๋วยสลาก ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ

6. นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
6.2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬา อย่างทั่วถึง และขยาย
เขตไฟฟ้า พร้อมระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง
6.3 จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งตำบล เพื่อป้องกันอาชญากรรม และส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และกลุ่มพลังมวลชน
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึ ง การรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นยาเสพติ ด
โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา
และติ ด ตามประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามเป้ า หมายของ
การพัฒนา
7.2 สร้างระบบการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นหลักประสิทธิภ าพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบล
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
7.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
7.5 เพิ่มประสิทธิภ าพการในการให้ บ ริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ ประชาชนที่ มารับ
บริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
7.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น
และอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
7.7 จั ด โครงการเทศบาลเคลื่ อ นที่ เพื่ อ บริ ก ารด้ า นต่ า งๆ แก่ ป ระชาชนและรั บ ฟั ง ปั ญ หาความต้ อ งการ
จากประชาชนอย่างทั่วถึง
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ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแลที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผม
แถลงนโยบายในการพั ฒ นาตำบลนางแล ด้านหลั ก ๆ ทั้ ง 7 ด้ าน ซึ่ งกระผมพร้อ มทั้ งคณะผู้ บ ริห ารเทศบาลตำบล
นางแล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกัน ว่า การบริหารการพัฒนาตำบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการตามนโยบาย
ผู้บ ริห ารและมีเป้ าหมายการพัฒ นาไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดระยะเวลา ๔ ปี เพื่อให้เกิดผลสั มฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่
กระผมได้แถลงไปแล้วนั้น
ขอความกรุ ณ าจากท่ า นประธานสภา และสมาชิ ก สภาเทศบาลตำบลนางแลทุ ก ท่ า นด้ ว ยความเคารพ
โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรด
อย่ า ได้ เกรงใจ เราจะนำข้ อ ชี้ แ นะ ประเด็ น ปั ญ หา พร้ อ มข้ อ มู ล นั้ น มาดำเนิ น การแก้ ไข และจะพั ฒ นาจนสุ ด กำลั ง
ความสามารถ รวมทั้ งร่ ว มกั น สรรหาคำตอบ แนวทางแก้ ไขปั ญ หาจากท่ านผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ห ลากหลายในตำบล
และพวกเรารวมใจเป็ น หนึ่ งเดีย วในนาม “เทศบาลตำบลนางแล” จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ ของพี่น้ อง
ประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกัน เพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จ
ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองของตำบลรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล
****************************************

กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ เน้นพัฒนา

