คําแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลขุนยวม
ของนายวินัย จีนะบุตร
นายกเทศมนตรีตําบลขุนยวม
วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
********************
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลขุนยวมที่เคารพอยางสูง ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลขุนยวม ทานผูมเี กียรติ หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนยวมและนายกเทศมนตรีตําบล
ขุนยวม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น ขาพเจา นายวินัย จีนะบุตร ไดรับ
ฉันทานุมัติจากพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนยวม ใหเขาดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลขุนยวม และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแมฮองสอน ดวนที่สุด ที่ ลต (มส)
๐๗๐๒/๔๔๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ดังนัน้ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ ทศ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
ความวา “ กอนที่นายก เทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ”
บัดนี้ ขาพเจา นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตําบลขุนยวม พรอมที่จะเสนอ
นโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบลขุนยวม ที่จะดําเนินไปในชวงเวลาที่ขาพเจาดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลขุนยวมแลว ซึ่งนโยบายนีถ้ ูกกําหนดขึ้นโดยยึดหลักใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน แผนพัฒนาอําเภอขุนยวม
และแผนพั ฒ นาเทศบาลตํา บลขุ นยวม จึง ขอนํ า เรี ยนท านประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนยวมผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ
และพี่นอ งประชาชนไดรับ ทราบถึงเจตนารมณ ยุท ธศาสตรและนโยบายของผู บ ริหาร
เทศบาลตําบลขุนยวม ซึ่งมีความมุงมั่นและพรอ มที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลขุนยวมใหมี
ความเจริญในทุกๆดาน ขาพเจา มองวา วิสัยทัศนการพัฒนาเปนเรื่องสําคัญ ที่จะละเลย

ไมได ตองกระทําอยูตลอด และการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบันแตกตางไปจากเดิมเปนอยาง
มาก การบริหารจัดการทองถิ่นในปจจุบัน จะตองวางกรอบยุทธศาสตรอยางเปนระบบ มี
ทิศทาง ประสานสรรพกําลังและบูรณาการรวมกันจากทุกหนวยงานทุกภาคสวน ไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นที่มีเอกภาพ โปรงใส ใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา ยึดหลักหลัก
ธรรมาภิบาล ความสําเร็จอยางยั่งยืนก็จะปรากฏใหเราไดเห็นเปนรูปธรรม ขาพเจาขอยืนยัน
ดวยความเคารพว า ตลอดระยะเวลาการทํา งานที่เ หลือ อยูจะขอพั ฒนาเทศบาลตําบล
ขุนยวมใหกา วหนาอยางสมดุล ประชาชนมีค วามอยู ดีกิ นดี มีการดํารงชีวิตตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง จะมุงพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการบริการประชาชน โดยการ
ทุมเทความรูความสามารถและประสบการณดวยความเสียสละ รวมทั้งการระดมสรรพ
กําลังตางๆ ที่เปนประโยชนเขามาชวยในการพัฒนาเทศบาลตําบลขุนยวม ใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ที่ขาพเจาและคณะผูบริหารตองการให “ขุนยวมเปนเมืองนาอยู สังคม
เขมแข็ง เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ปราศจากมลพิษ สืบสานงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น เสริมสรางรายไดชุมชน พัฒนาคนอยางเปนระบบและยั่งยืน” และ
ในการนี้ ขาพเจาขอแนะนําทีมงานบริหารที่จะเขามาชวยในการบริหารงานของขาพเจา
ดังนี้
๑. นายเอี่ยม คําแสน
ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๒. นายอภิเดช บุญพิทักษ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลขุนยวมที่เคารพ
เทศบาลตําบลขุนยวม มีลักษณะเปนชุมชนทีม่ ีแนวโนมการเจริญเติบโตในหลายๆ
ดาน
และมีฐานทางเศรษฐกิจเปนเกษตรกรรมกึ่งพาณิชยกรรม มีเสนทางการคมนาคมทางบก
สายหลักทีค่ อนขางสะดวกหลายเสนทาง ทําใหมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ มีการ
ขยายตัวของเมืองสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลขุนยวมกลายเปนแหลงทีอ่ ยูท ี่
อาศัยที่สําคัญ และจากปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาดานตางๆตามมา ไมวาจะเปน
ปญหาการวางระบบโครงสรางพื้นฐานการบริการสาธารณะ การคมนาคมขนสงและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปญหาทางดานสังคมและคุณภาพชีวิต ปญหาดานการ
สาธารณสุข รวมทั้งปญหาทางดานสิง่ แวดลอมและมลพิษตาง ๆ
ดังนั้น จากสภาวการณดังกลาว ขาพเจาในฐานะผูบริหารเทศบาลตําบลขุนยวม จึง
ไดกําหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาล ในขณะที่ขาพเจาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี

ตําบลขุนยวม ในหวงระยะเวลาตามวาระ ๔ ปจากนี้ไป ตอสภาเทศบาลตําบลขุนยวม
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาตางๆของเทศบาลตําบลขุนยวม เพื่อให
บังเกิดผลตามความคาดหวัง อันจะเกิดประโยชนสุขแกประชาชนชาวเทศบาลตําบลขุนยวม
ยิ่งๆขึ้นไป โดยไดกําหนดนโยบายไวรวม ๘ ดาน ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
มีนโยบายมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางมีระบบ เรงรัดพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะทุกดานใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
สนองตอบตอการพัฒนาศักยภาพและสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง อันจะเปนสวน
สําคัญในการเพิ่มความสะดวกในการดํารงชีวิตการคมนาคม สัญจรไปมาและการประกอบ
อาชีพของประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ จัดสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทุกดาน ไดแก
๑) ติดตั้งระบบไฟกิ่งสาธารณะใหครบทุกถนนทุกซอยในเขตเทศบาลโดยใช
หลอดประหยัดไฟฟา
๒) ปรับปรุงระบบประปาแบบครบวงจร ทั้ง ระบบการผลิต ระบบการจายน้ํา
ระบบการบริหารจัดการ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคที่
สะอาดไดมาตรฐาน
๓) ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายหลักในเขตเทศบาลใหดูสะอาด สวยงาม เปน
เมืองที่นาอยู เพื่อรองรับการทองเที่ยว
๔) ปรับปรุงหรือกอสรางถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร เพื่อความสะดวกในการ
ขนสงพืชผลทางการเกษตรใหกลุมเกษตรกร
๑.๒ จัดสรางตลาดสดและพื้นที่จําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัย
ประชาชน
๑.๓ จัดสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําตามถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาล เพื่อ
แกไขปญหาและปองกันปญหาน้ําทวมขังอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ดําเนินการประสานงาน สรางฟุตบาททางเทาและรางระบายน้ํา บริเวณทาง
หลวง หมายเลข ๑๐๘ หมู ๑ และ หมู ๒ เพื่อรองรับความเจริญในโอกาสตอไป
๒. ดานการพัฒนาสังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย

มีนโยบายมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนทุกระดับ และใหประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเอง
ได มีการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การประชาสัมพันธใหความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยประสานความรวมมือทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความผาสุกและเกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพยสิน โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
๒.๑ เสริมสรางความรัก ความสามัคคีและความปรองดองในชุมชน โดยการทํา
กิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เชน การพัฒนาชุมชน กีฬาชุมชน กีฬาผูสูงอายุ กีฬา
หนวยงาน เปนตน
๒.๒ สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการรวมกับชุมชน เพื่อการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมโยงกันระหวางเทศบาลและชุมชน
๒.๓ พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบรอยแกชุมชน สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตํารวจชุมชน ใหมีความ
พรอมที่จะรับมือกับปญหาไดอยางทันทวงที และประสานความรวมมือกับกํานันผูใหญบานในการดูแลการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
๒.๔ จัดตั้งศูนยประสานงานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดชุมชน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒.๕ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลใหมากขึ้น เชน
การจัดประชุมประชาคม หรือจัดใหมเี วทีเสวนา เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาเทศบาล
๒.๖ ดําเนินการกอสรางลานกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬา และสวนสุขภาพ ในเขต
เทศบาลตําบลขุนยวม ใหมีอยางเพียงพอหรือใหดีขึ้น เพื่อพรอมบริการประชาชน
๒.๗ ปรับปรุงระบบการจราจรในเขตเทศบาล เชนการติดตั้งสัญญาณไฟ ติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรตางๆ ใหครบถวน ถูกตองและชัดเจน เพื่อสรางความปลอดภัยบนทอง
ถนน รวมทั้งการปลูกฝงเรื่องวินัยการจราจรแกเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
๒.๘ จัดหาใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง การปองกันรักษาความสงบ
เรียบรอย

ใหมีมาตรฐาน ครบถวน สงเสริมและเผยแพรความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมัน่ ใหกับประชาชน
๒.๙ จัดทําระบบขอมูลชุมชน สํารวจสภาพพื้นทีท่ ี่อยูอาศัยของประชาชนในแตละ
ชุมชน จัดทําแผนที่แนวเขตเทศบาลตําบลขุนยวม ใหมีความถูกตองและชัดเจน เพื่อจัดทํา
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ
๒.๑๐ พัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบล
ขุนยวม ใหมีความพรอมทั้งดานบุคลากร เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
๓. ดานการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสิ่งทีด่ ีงาม มีความสําคัญ มีคุณคาตอทองถิ่น
เปนกิจกรรมที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแตโบราณถึงปจจุบัน เปนกิจกรรมที่นํามาซึ่งความรัก
ความผูกพัน ความสามัคคีของคนในสังคม จึงควรอนุรักษไวใหคงอยูคูกับทองถิ่นตลอดไป มี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่นของทุกชนเผา ทุกศาสนา ใหดํารงคงอยูและใหมีความกาวหนา เชน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีงานสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน
๓.๒ สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการสงเสริมประเพณีทอ งถิ่น และ สนับสนุน
กิจกรรมของวัดในเขตเทศบาลอยางตอเนื่อง เชน โครงการจัดงานประเพณีปอยสางลอง
ประเพณีเขาวงกต ปอยเหลินสิบเอ็ด เปนตน
๓.๓ เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา
สถาบันการศึกษา สถาบันทางสังคมอื่นๆ ในการปลูกฝงคานิยม สรางจิตสํานึกที่ดี และการ
เฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนดานการอนุรักษประเพณีทองถิ่นใหแกเด็กและเยาวชน
เพื่อใหมกี ารอนุรกั ษประเพณีทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับปราชญทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๕ สนับสนุนงบประมาณใหสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลขุนยวม เพื่อใหงานดาน
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๔. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การสาธารณสุขเปนเรื่องที่จําเปน เพราะเกี่ยวพันกับความเปนอยู สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอยางมาก และเกี่ยวเนื่องกับสภาพสิ่งแวดลอมดวย สิ่งแวดลอมที่ดีเทานั้น
ประชาชนจึงจะมีสุขภาพอนามัยที่ดไี ด มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ จัดตั้งคลินิกชุมชน เพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัยเบื้องตนแกประชาชนใน
ชุมชน
๔.๒ จัดหารถยนตกูชีพและจัดตัง้ ทีมกูภัยไวชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ประสบ
อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยดวยโรคภัยตางๆ เพื่อปองกันและลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน
๔.๓ ดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการใหครอบคลุมทุกหลังคาเรือน โดยใชทีมงาน
อสม.รวมกับชุมชน
๔.๔ ออกใหบริการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ ณ จุดรวมของแตละชุมชน
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุและผูพิการ
๔.๕ สงเสริมการรักษาพยาบาลแบบแพทยแผนไทย ไดแก ใชสมุนไพรและการนวด
แผนโบราณ
๔.๖ สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอและโรคไมติดตอ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอการปองกันและ
แกไขปญหาภายในชุมชน
๔.๗ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของ อสม. เพื่อให อสม.
มีศักยภาพดีขึ้น สําหรับการดูแลและใหคําแนะนําดานสุขภาพอนามัยใหกับประชาชนใน
ชุมชน
๔.๘ ปรับปรุงแหลงน้ําและบอน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชน
มีแหลงน้ําและบอน้ําอุปโภคบริโภคที่เพียงพอตอความตองการ
๕. ดานการศึกษา
การศึกษาเปนการสรางรากฐานชีวิตใหกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญในวัน
หนา การศึกษาจึงเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งของทองถิ่น ที่จะตองดําเนินการอยางจริงจัง ใหบัง
เกิดผล ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๕.๑ ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นกอนปฐมวัย ใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึง จัดใหมี
อุปกรณการเรียนการสอน ตลอดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)ใหเพียงพอและมี
คุณภาพ
๕.๒ สนับสนุนอุปกรณการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่เรียนดี ฐานะยากจน
๕.๓ สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียนตามอํานาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เตรียมความพรอมดาน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสงเสริม
การเรียนรูของชุมชน โดยใชระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเปนพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความ
รวมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษาและสถาบันทาง
สังคม พรอมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบเครือขายของทองถิ่น
๕.๔ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและทันสมัย เพื่อขยายการรองรับเด็ก
เขาเรียนทีเ่ พิ่มมากขึ้นในแตละป
๕.๕ จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตชุมชน บริการอินเตอรเน็ตไวไฟล เพื่อเปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ใชเปนแหลงคนควาหาความรูอยางกวางขวางและทั่วถึง
๕.๖ ตั้งงบประมาณใหการสงเคราะหเด็กที่เรียนดีแตฐานะยากจน เด็กดอยโอกาส
ตามหลักเกณฑของทางราชการ หรือจัดหาทุนการศึกษาและเงินชวยเหลือจากแหลงอื่น
ใหกับนักเรียน นักศึกษาและผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล
๕.๗ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจาหนาที่ พนักงาน ทางการศึกษาใหมี
ศักยภาพ เพื่อใหงานดานการศึกษาไดมาตรฐาน
๕.๘ สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนมี
โอกาสไดเรียนตอในระดับปริญญาตรี
๕.๙ สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
๕.๑๐ การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาปริยัติธรรม เพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษาดานศาสนา
๕.๑๑ สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน
และผูสูงอายุ เพื่อใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการ
เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุงเนนการปลูกฝงความมีน้ําใจเปนนักกีฬา มี
คานิยมที่ดีเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชนไดหันมาใชเวลาวางให
เกิดประโยชนสนใจกีฬา หางไกลยาเสพติด

๕.๑๒ สงเสริมและผลักดันใหนักกีฬายุวชน เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสในการ
เขารวมการแขงขันในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นไป
๕.๑๓ จัดการแขงขันกีฬาหรือสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ที่เปนที่
นิยม ตองการของคนในพื้นที่ใหมากขึ้นและมีความตอเนื่อง เพื่อสรางนักกีฬาประเภทตางๆ
ใหมากขึ้น สามารถเปนตัวแทนของชุมชน เทศบาล อําเภอ จังหวัด ตอไปในอนาคต
๖. ดานสงเสริมเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน
มีนโยบายมุงเนนที่จะสงเสริมการพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและ
ชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงดานการประกอบอาชีพ และยกระดับรายไดใหแกประชาชนใน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงและพัฒนาสินคาในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพแกเกษตรกรและการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน เรง
พัฒนาเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวในทองถิ่นอยางครบวงจร โดยมีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
๖.๑ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริใหกับคนในชุมชน พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนใหมีความสมดุล สอดคลองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ
เพื่อยกระดับรายได สนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกรตาง ๆ มุง
กระจายรายไดสูประชาชนอยางทั่วถึง โดยมุงหวัง ใหประชาชนในทองถิ่น มีงานทําตลอด
ฤดูกาล
๖.๓ พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน พรอม
ทั้ง
พัฒนาแหลงการตลาดเพื่อรองรับการจําหนายผลิตภัณฑ เพิ่มศักยภาพแกเกษตรกรในการ
เพิ่มผลผลิต สนับสนุนสินคาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมควบคูกับพัฒนาเมืองใหนาอยูและ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงปจจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกดาน
อยางมีระบบ
๖.๔ สงเสริมการคาขาย การหารายได โดยการปรับปรุงตลาดนัดวันเสารใหดีขึ้น มี
ความสะอาด ดูเปนระเบียบ เพื่อเปนจุดจําหนายผลผลิตของชุมชน
๖.๕ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนสงเสริมกลุมอาชีพรายยอยในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
อาชีพและมีรายได

๖.๖ จัดจางแรงงาน ผูวางงานในชุมชนเพื่อมาพัฒนาเทศบาล เนนสมาชิกชุมชนที่มี
ฐานะยากจนและมีปญหาเพื่อลดปญหาการวางงาน ของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาความ
เปนอยูของประชาชนใหเทาเทียมกัน และ เปนการแกไขปญหาใน การดํารงชีพของประชาชน
๖.๗ สงเสริมดานการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตปุยชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช ยา
ฆาแมลง ในชุมชนเพื่อใชในการเกษตร
๗. ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเปนแหลงสรางรายไดสําคัญของชาวเทศบาลตําบลขุนยวม เพราะ
อําเภอขุนยวมมีสถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือทุงบัวตองบนดอยแมอูคอ ที่แตละปจะมี
นักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวนมาก แตมีขอดอยคือชวงเวลาการบานของดอกบัวตองนั้น
สั้น อยูไดเพียงเดือนเดียว จึงจําเปนตองสรางหรือหาแหลงทองเที่ยวใหมมาชดเชย
เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาทองเที่ยวอําเภอขุนยวมไดตลอดทั้งป มีแนวทางการ
พัฒนา คือ
๗.๑ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว สนับสนุนงบประมาณกอสรางหรือปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
๗.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดงานหรือจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลดอกบัวตองบาน
ประจําป เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวของอําเภอขุนยวม และจังหวัดแมฮองสอน
๗.๓ จัดสรางศูนยเรียนรู วิถีชีวิตและความเปนอยูของชนเผาที่มีอยูในพื้นที่เทศบาล
ตําบลขุนยวม เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
๗.๔ จัดตั้งชมรมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ทั้งธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม เกส
เฮาท โฮมสเตย รานคา รานอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และหาแนวทางสรางแรงดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเกิดความประทับใจ
๗.๕ สนับสนุนงบประมาณดานประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว และงานประเพณี
วัฒนธรรมตางๆ
๘. ดานการเมืองการบริหาร
กระแสโลกาภิวัตนไดแผกระจายไปทั่วโลก โลกนับวันจะไรพรมแดน การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งดานการเมืองการบริหาร การเมืองปจจุบันกระแส
ประชาธิปไตยมาแรงที่สุด แตอยางไรก็ตามการจะเปลี่ยนแปลงใดๆควรสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของประชาชน การบริหารงานยุคใหมก็เชนกัน ตองมีแนวทางการจัดการที่ทันสมัยเพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึงมีแนว
ทางการบริหารงาน ดังนี้
๘.๑ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และสรางความรูความเขาใจ ความศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน
๘.๒ บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามหลัก
ธรรมาภิ-บาล (Good Governance) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน และการคัดสรร
คนเขาทํางานในอนาคตจะใชหลักคุณธรรม เนนความรูความสามารถ เพื่อใหคุมคากับ
งบประมาณที่ใช
๘.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและองคกรทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน
แผนงาน โครงการ ตลอดถึงการรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
เทศบาล
๘.๔ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลขุนยวม
ปรับปรุงสถานที่ทํางาน อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ในการใหบริการประชาชน ให
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนธรรม
๘.๕ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น
๘.๖ ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล โดยการนําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน มาพัฒนาดําเนินการจัดเก็บรายไดตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ใหถูกตองครบถวน
และเปนธรรมสามารถตรวจสอบได รวมถึงการปรับปรุงแหลงรายได วิธีการหารายไดระบบ
การจัดเก็บภาษี การจัดหาแหลงเงินทุน เงินรายไดอื่น การทํากิจการพาณิชยของเทศบาล
๘.๗ สงเสริมการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล โดยจัดตั้ง
ศูนยประชาสัมพันธ พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแรงจูงใจให
ประชาชนเขามามีสวนรวมและแกไขปญหาตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนยวม และ
ผูเขารวมประชุมที่เคารพ ทุกทาน

ขาพเจาขอเรียนใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่
ดวยความมุง มั่นและตั้งใจ ใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากพี่นอ งประชาชน ใหเขามาทํา
หนาที่เปนผูบริหาร ขาพเจามีความมุงมั่นที่จะเขามาพัฒนาเทศบาลตําบลขุนยวม ใหมี
ความเจริญกาวหนา โดยจะดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ สภาเทศบาลตําบล
ขุนยวมแหงนี้ โดยจะคํานึงถึงความถูกตอง ความเปนธรรม และบริหารงานที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และที่สําคัญ จะยึดถือประโยชนสูงสุด และความตองการของพี่นอ ง
ประชาชนเปนสําคัญ นอกเหนือจากนโยบายที่ขาพเจาไดนําเสนอตอสภาฯ อันทรงเกียรติ
แหงนี้แลว ยังมีแนวคิดที่วา เทศบาลคือบานหลังใหญของพวกเราทุกคน ประชาชนทุกคนมี
สวนรวมในการเปนเจาของ ขาพเจาเปนเพียงตัวแทนของทุกทานในการปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเทศบาล ฉะนั้น ประชาชนหรือสมาชิกผูท รงเกียรติทา นใด
ประสงคที่จะเสนอนโยบายหรือโครงการใด ๆ ที่เปนประโยชนตอ สวนรวม และพี่นอง
ประชาชนแลว ขาพเจายินดีเปนอยางยิ่งที่จะนอมรับไวพิจารณาและดําเนินการตามความ
ประสงคอยางแนนอน โดยถือวาทุกคนมีสวนรวม ทั้ง รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค และ
รวมพัฒนา เพื่อสรางความเจริญรุง เรือง ความกาวหนาใหเทศบาลตําบลขุนยวมของเรา ให
เจริญรุดหนาอยางยั่งยืนสืบไป
ขาพเจาขอใหความมั่นใจวา จะดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไว และตาม
แผนปฏิบัติการที่จะไดจัดทําตอไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และ
ขาพเจาเชื่อมั่นวาจะไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกียรติทุก
ทาน ที่จะรวมกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงคตามนโยบายที่ไดแถลงไวทุก
ประการ เพราะเปาประสงคสูงสุดของเราทุกคนคือ “ ประโยชนสุขของประชาชน”
ทั้งนี้ นโยบายที่นําเสนอทั้งหมดนี้ อยูภ ายใตเงือ่ นไขอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ รวมทั้งพระราชบัญญัติอื่นที่ให
อํานาจไว เชน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตน และอยูในวงเงิน
งบประมาณของเทศบาลตําบลขุนยวมที่สามารถกระทําใหเปนจริงได
จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลขุนยวมทราบ
ขอขอบพระคุณ

(นายวินัย จีนะบุตร)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนยวม

