คําแถลงนโยบาย
การบริหารจัดการราชการทองถิ่นเทศบาลตําบลสถาน
ของนายชวง ทะกัน นายกเทศมนตรีตําบลสถาน
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
---------------------------------------------------------------------------กอนอื่น

กระผมใครขอขอบพระคุณพอแมพี่นองที่เคารพรักทุกทาน

ที่ไดใหการสนับสนุน

และไดออกมาใชสิทธิในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผานมากันมากถึงรอยละ 73.90 นั้น
กระผมและเพื่อน ๆ รวมทีมฮักบานเกิด รูสึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ทุกทานไดมอบโอกาสและความไววางใจ
ใหกับเรา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเขามาเพื่อทําหนาที่ในฐานะผูขันอาสา เพื่อรับ
ใชพี่นองประชาชน ดวยความตั้งใจจริง ที่จะมาชวยกันพัฒนาบานเมืองของเรา
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

ใหมีความเจริญกาวหนา

ดวยความพรอมเพรียงและศักยภาพของทีมงานฝายบริหาร

ที่จะ

ทํางานรวมกันกับ สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงาน บุคลากรของเทศบาลตําบลสถาน และพี่นองประชาชน
ทุกคน ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และจะขอทําหนาที่ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลสถานใหดีที่สุด
ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และมุงเนนการทํางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามคานิยมและคํา
นิยามของทีม ที่วา “คิดใหม ทําใหม เพื่อชาวตําบลสถาน” พรอมที่จะนําพาองคกรเทศบาลตําบลสถาน
ใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจเดินหนาตอไปอยางมีเปาหมายที่มั่นคง
ปญหานานาประการของทองถิ่นบานเรา

เพื่อเปนการตอบสนองตอการแกไข

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนเปนที่ตั้ง

พรอมทั้งจะรักษาไวซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงขององคกรเทศบาลตําบลสถาน
ยอมรับของสังคม

สรางความศรัทธาใหเปนที่

โดยนอมนําเอาแนวพระราชดํารัสของพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก มาเปนหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ กลาวคือ “ขอใหถือประโยชนสวนตัว
เปนทีส่ อง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย และเกียรติยศจะตกแกทานเอง ถาทานทรง
ธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ”์

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย

ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แลว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ผานมา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา

10(13)

แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมาตรา 95
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. 2545 และขอ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

พ.ศ.

2554

ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 37/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้งใหนายชวง

ทะกัน

เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบล

สถาน ประกาศดังกลาวลงนามโดย นายวิสุทธิ์ ไพธิแทน กรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง
ดังนั้น เพื่ออนุวัตรตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
เทศบาลฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 กลาวคือ ...กอนที่นายกเทศมนตรีจะเขารับหนาที่ ให
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมี
การลงมติ

ทั้งนีภ้ ายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

และในวรรคสามของ

มาตราเดียวกันนี้ไดระบุไววา ...... การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย
โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษร แจกใหสมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุมดวย ........
ซึ่งกระผมก็ไดจดั เตรียมเอกสารดังกลาวมอบใหกับเลขานุการสภาเพื่อแนบเปนเอกสารประกอบการประชุมใน
ครั้งนี้ไวดวยแลว
การพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลสถานของเราที่ผานมานั้น พบวา มีผลงานที่ปรากฎออกมาใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ ๆ อยางชัดเจน เทศบาลตําบลสถานของเราได
พัฒนาไปหลายๆดานพรอมๆ กัน ทั้งในสวนที่เปนโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจระดับชุมชน หรือเศรษฐกิจ
ฐานลาง การสรางสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนากลุม องคกรชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมโดยชุมชนเพือ่
ชุมชนในรูปแบตาง ๆ การจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการ
ใหบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลวนแลวเปนเรื่องที่สะทอนใหเห็นความเปนรัฐบาลทองถิ่น ที่ซึ่งเปนหนวย
ระดับฐานลางทางสังคมที่จะตองดําเนินการใหเปนไปบทบาทหนาที่พึงมีตามที่กฎหมายกําหนด

และการ

กระทําที่กาวล้ําหนาที่หรือทําเกินหนาที่ (ในเชิงบวก) ที่เรียกวาการทํางานเชิงรุกและสรางนวัตกรรมทางสังคม
ขึ้น เพื่อให พลเมืองของรัฐบาลทองถิ่นแหงนี้ ไดรับความอยูดีมีสุข โดยทั่วหนากัน และเหนือสิ่งอื่นใด คือการ
มุงมั่นในการเปนองคกรบริการสาธารณะ

ที่ตองการเห็นประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ในแตละมิติเพื่อขับเคลื่อนไปสูการสรางสังคมสันติสุขใหเกิดขึ้น

สําหรับนโยบายที่สําคัญตาง ๆ ที่กระผม นายชวง ทะกัน นายกเทศมนตรีตําบลสถาน และคณะ
ผูบริหาร

ไดเตรียมไวและจัดทําเปนยกรางขึ้นมาเพื่อที่จะนํามาใชประกอบการบริหารจัดการเทศบาลตําบล

สถานในลําดับตอไป ซึ่งเทาที่ไดจัดทําขึ้นมานั้นก็ เปนการจัดทําขึ้นมาบนพื้นฐานของความคิดในการเปน
นักการเมืองทองถิ่นที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนาสังคมเปนที่ตั้ง
และตองการที่จะทําตัวใหเปนสวนหนึ่ง
ของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Change Agent) ดังนั้น องคประกอบของสาระสําคัญ ๆ ดานตาง ๆก็จะ
เปนไปตามหลักการจัดลําดับความสําคัญ การจัดหมวดหมูที่ประสงคจะใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่ตองการ
เห็นสังคมไทยมีทิศทางการพัฒนาประเทศ ดวยการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศ
สูความสมดุลและยั่งยืน

โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน

พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก

การเสริมสรางทุนสังคม

(ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ
มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึง ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม
และเตรียม ความพรอมเปดประตูสูอาเซียน และรองรับการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 นับเปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 เพื่อ
ตองการเห็นคนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พงึ่ ตนเองและแขงขันไดในเวที
โลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”ในขณะเดียวกันแผนฯ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน
ของแผน ระยะเวลา 5 ป(พ.ศ.2554-2559) ไววา สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวทางในการสรางพลังทาง
สังคมและภูมิคุมกันที่ดีตอประชาชนชาวเทศบาลตําบลสถานเปนอยางดี

ในขณะเดียวกัน ก็จะคํานึงถึง

นโยบายสําคัญ ๆ เรงดวน และนโยบายที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ ของรัฐบาล นโยบายระดับจังหวัด นโยบาย
ของอําเภอเชียงของ และนโยบายสาธารณะทั่วไป ที่ไดรับฟงมาจากพี่นองประชาชน ประการสําคัญคือ การ
นอมนําเอาแนวพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลสถาน ใหมากที่สุดตามสาขาการพัฒนาเทศบาลในแตละมิติ และไดเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของ
กับนโยบายสาธารณะ

ดวยเห็นวาเปนเรื่องที่สอดคลองกับสภาพปญหา สถานการณจริงที่เกิดขึน้

ในทองถิ่นของเราดวยเชนกัน โดยเปดโอกาสใหพี่-นอง ประชาชน เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และปญหาตาง ๆ บัดนี้ ฝายบริหารไดดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลสถาน
เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว พรอมที่จะนําเสนอเพื่อแถลงตอสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลสถานแหงนี้ โดยผานทาง
ทานประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล และพี่นองประชาชนทุกทาน จักไดรับทราบและใช
เปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบลสถานในโอกาสตอไป ตามลําดับดังนี้
1. สนับสนุนการสอนภาษาจีนทุกโรงเรียน สงเสริมการสอนภาษาอังกฤษ (ดานสนทนา) แกนักเรียนและ
ประชาชน ที่มีความสนใจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ป 2558
2. สนับสนุนสงเสริมตั้งศูนยบริการ Wi-Fi
3. สนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน
4. สนับสนุนผูสูงอายุใหมีชมรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
5. สนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นและวันสําคัญตาง ๆ
6. สนับสนุนสรางความเขมแข็งใหชุมชน สามารถปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
7. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.)
8. สนับสนุนในการทําปุยชีวภาพเพื่อลดสารตกคางในผลิตผลและลดตนทุน
9. สนับสนุนใหมีไฟกิ่งเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแกผูสัญจร

10.สนับสนุนปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อทําการเกษตร
11.สนับสนุนใหมีน้ําดื่มบริโภคอยางพอเพียง
12.สนับสนุนผูปวยเรื้อรังดัวยกําลังใจในการตอสูชีวิต เพื่อใหมีสภาพรางกายที่แข็งแรง
13.สนับสนุนเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ โดยไมตองไปเปดที่ธนาคารเหมือนที่ผานมา
14.สนับสนุนสาธารณสุขขั้นมูลฐานทุกหมูบาน
15.สนับสนุนใหประชาชนกําจัดขยะโดยวิธีแยกขยะ
16.สนับสนุนใหมีรถเก็บขยะและที่ทิ้งขยะ
17.สงเสริมสนับสนุนใหตําบลสถาน เปดประตูสูอาเซียน สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม
แหลงธรรมชาติ พัฒนาสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน ตลอดถึงถนนทําการเกษตร
18.หลักการพัฒนา บาน วัด โรงเรียนไปพรอม ๆ กัน
19.บริหารดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ทํางานเปนทีมและประชาชนมีสวนรวมประสานงานกับองคกร
ตาง ๆ ของรัฐ เพื่อการพัฒนาในระดับทองถิ่น
นโยบาย ที่กลาวมานั้น ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพี่นองประชาชนในชุมชนและภาคสวนตาง ๆ
อยางจริงจัง ดังนั้นการดําเนินงานในแตละภารกิจ แตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบาย
ที่มีอยูนั้น จึงมีปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ที่จะตองเขามา
ชวยกันเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง

การแกไขปญหาของบานเมืองเราและการดําเนินงาน

ตามนโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนัน้ ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลไดโดย
ไมลําบากนัก ทั้งนี้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของในแตละระดับ ตั้งแต ระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ทาน ขาราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ไดแก องคกรภาคีเครือขาย สวนราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของ ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่นองประชาชน เปนตน
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนที่จะแปลงนโยบายไปสูการปฎิบตั ิใหเกิดเปน
รูปธรรมขึ้นมาอยางจริงจังนั้น จะสงผลลัพธตอความเปนสังคมที่ดีและมาตรฐานได กลาวคือ เทศบาลตําบล
สถานของเรา สามารถขับเคลื่อนไปสูความเปนรัฐทองถิ่นที่มีความตื่นตัวอยางมีพลังอยูตลอดเวลา เปนองคกร

แหงการเรียนรู มีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เปนบานเมืองมีความอยูดี ผูคนมีความสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน บนพื้นฐานของการความเปนเอกลักษณและตัวตนของคนทองถิ่น
อยางเราเราครับ และในโอกาสนี้ กระผมและคณะผูบริหาร พรอมดวยทีมงานทุกคน
สานตอวิสยั ทัศน และมุงมั่นพัฒนาเพื่อเทศบาลตําบลสถานของเรา ครับ

ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ
นายชวง ทะกัน
นายกเทศมนตรีตําบลสถาน

ก็จะขอเดินหนาเพื่อ

