คำแถลงนโยบาย
ของ นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
***********************************************
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สายที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน
ตามที ่ ไ ด้ ม ี ก ารเลื อ กตั ้ ง นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ ส าย และสมาชิ ก สภาเทศบาลตำบล
แม่ ส าย เมื ่ อ วั น ที ่ 28 มี น าคม 2564 และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ ง
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 48 ทศ และมาตรา 48 เตรส (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้ขอกำหนดนโยบาย
การบริหารราชการของกระผม โดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารราชการของเทศบาล โดยกระผมมีความมุ่งมั่น
พร้อมจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
บั ด นี ้ กระผมพร้อมที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ส าย เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สาย ในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สั ง คมบู ร ณาการ เชื ่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ให้สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาอำเภอแม่ สาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค นโยบายและข้อสั่งการ
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และโมเดลการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และโดยที่เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นเขตพื้นที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
ชายแดน การท่องเที่ยว และด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย พม่า ลาว จีน ดังนั้น จึงเกิดการท่องเที่ยวเชิง
พาณิชย์ และการสื่อสารระหว่าง 4 ประเทศ เป็นการเอื้อต่อการพัฒนาของพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงกับสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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-2และโดยประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24
เมษายน 2558 ได้ กำหนดพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จำนวน 5 พื้นที่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
กำหนดให้ 21 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน กำหนดให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
และโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนข้ามแดน มีการปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง ผลจากนโยบายดังกล่าวจะทำให้ระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการพัฒนาแบบวิถีใหม่สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากศักยภาพ จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้งของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งรวมพื้นที่เขต
เทศบาลตำบลแม่สายด้วย กระผมมองไปข้างหน้าในอนาคต (Visions) และเห็นว่า นอกจากปัจจัยจากภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบบ้างกับประเทศไทย แต่พื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายจะยังคงเป็น
1. ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนาสู่การค้าสากล
2. ศูนย์กลางธุรกิจด้านการให้บริการ การค้า การลงทุน การเงิน และธุรกิจสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
3. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารหลากหลายชาติพันธุ์
4. สังคมอุดมความรู้ เมืองและชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีสุขภาพดี
5. มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ดังนั้น กระผมจึงขอใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ดังนี้
๑. นโยบายเชิงรุก 7 ด้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่โดยเร่งด่วน
๑.1 เร่งสำรวจความเดือดร้อน ความต้องการ ความทุกข์ยาก ความไม่สะดวก พร้อมแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนโดยเร็ว เร่งดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่กักตัว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ ตามอำนาจหน้าที่และตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน
1.2 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางที่สะดวกรวดเร็วเพื่อให้ประชาชน
ในเขตพื้นที่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด 19) ตามความประสงค์ของประชาชน
1.3 เร่งส่งเสริมสนับสนุน การทำงานของอาสาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หรือองค์กรประชาชน
ที่มีการรวมตัวของประชาชนและจัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลื อประชาชนโดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพสุขภาวะของประชาชน ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย
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-31.4 เร่งเสริมศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยสนับสนุนองค์กรการกุศล
ได้แก่ องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญ สาธารณประโยชน์มิใช่การมุ่งแสวงหากำไร
ที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ ทีม่ ีวัตถุประสงค์ตรงตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สาธารณภัย
ฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน จากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
และต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแต่เทศบาลไม่อาจดำเนินการได้
1.5 เร่ง สนับ สนุน ฟื้ น ฟู กิ จการอาสาสมั ครป้ อ งกันภัยฝ่ายพลเรื อน (อปพร.) กิจการจิต อาสา
พระราชทาน จิตอาสาภัยพิบัติ และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคี และก่อให้ เกิดขุมพลัง
ของอาสาสมัครด้านต่างๆ ในสังคมเอื้ออาทร สามารถระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากด้านการ
สาธารณภัย หรือด้านการสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างเข้มแข็ง
1.6 เร่งส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ การค้าขาย เพื่อ การดำรงชีพ ของ
ประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่น ในสถานการณ์อยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
1.7 เร่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้น พื้นฐาน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ประปา ทางระบายน้ำ และเร่งป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาวะอันใกล้นี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย
อย่างทั่วถึง
2. นโยบายและยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุน
ประตูทองสู่การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการค้า การลงลงทุน และ
การท่องเที่ยว ได้แก่
2.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย
แก่ประชาชน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางสามฤดูและพัฒนาทางเท้า ให้สวยงามได้มาตรฐานสอดคล้องรับการ
ท่องเทีย่ ว
2.3 จัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพื่อการนันทนาการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
2.4 พัฒนาให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง สวยงาม ทันสมัยและเหมาะสม
2.5 สร้างและบำรุง ขุดลอกทางน้ำ และระบบการระบายน้ำที่ดี เหมาะสมกับพื้นที่
2.6 สนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค บำรุงหรือขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2.7 ส่งเสริมระบบผังเมืองรวม ดูแลรักษาใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เหมาะสมกับการพัฒนา และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดแก่ประชาชน
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-43. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1 สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้มี
มาตรฐานทัดเทียมกัน สร้างโอกาสทางเลือกให้เด็ก และเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้บ้าน ใกล้ผู้ปกครอง ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนเยาวชน ให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต วิถีใหม่ ยุคใหม่
เรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเท่าทัน ในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
3.3 สนับสนุนการศึกษาด้านภาษาสากลและการสื่อสาร การศึกษานอกหลักสูตร เพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ เช่น Youtuber Blogger Online shopping และสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3.6 ส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น
3.7 สนับสนุนโครงการผู้สูงอายุวัยเรียนรู้ เพิ่มกิจกรรมผู้สูงอายุให้หลากหลายมากขึ้น ทั้งดนตรี
ศิลปะ โดยเฉพาะการออกกำลังกายและนันทนาการ
3.8 ส่งเสริมให้มีศูนย์สุขภาวะชุมชน ลดภาระผู้สูงอายุและผู้ป่วยในการไปรอคิวที่โรงพยาบาลรัฐ
4. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
4.1 จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่เป็นแหล่งชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยว
4.2 จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทักษะ
ความชำนาญของบุคลากรในการดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชนจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
4.3 เสริมหลักสูตร สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่เด็ก
เล็กและเยาวชน เช่น การซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ซ้อมหนีภัย ติดอยู่ในรถตามลำพังโดยไม่มี
ผู้ปกครอง การพลัดตกน้ำ เป็นต้น
4.4 การควบคุมใช้บ ังคับ กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายขุดดินถมดิน ให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย เช่น ในอาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้ยาเสพ
ติดแพร่ระบาดในพื้นที่ ป้องกันประชาชนและเยาวชนให้ห่างไกลปลอดภัยจากยาเสพติด
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-54.6 ส่งเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการกีฬา
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ ในทุกระดับ สนามและการแข่งขัน กีฬา รวมถึงกีฬา
E- SPORT เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ในเขตพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม กีฬา นันทนาการเสริมสร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง และความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
5.2 ส่งเสริมลานและอุปกรณ์การออกกำลังกายประจำชุมชน เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายทุก
เพศทุกวัย สนับสนุนกลุ่มชมรมกีฬาเทศบาลหรือชุมชน ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬากลางให้มีมาตรฐานสากล
5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมชุมชน โดยชุมชนวิถีใหม่ ร่ว มใจอนุรักษ์ การจั ด งาน
มหัศจรรย์สิบชาติพันธุ์ สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมถิ่น เครื่องแต่งกาย อาหาร และการ
แสดง โครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในพื้นที่
5.4 ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มองค์กร ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่ การสร้างงาน สร้าง
รายได้ และส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สนับสนุนโปรแกรมอำนวยความสะดวก (Applications) ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และการกีฬา สนับสนุน Free wifi เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางข้อมูลข่าวสารหรือการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับประชาชน
6.1 จั ด ให้ ม ี ก ารป้ อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต่ อ ตามอำนาจหน้ า ที ่ โดยเฉพาะโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
โคโรนา2019 (โควิด 19) โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
6.2 ส่งเสริมการสาธารณสุข สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาและ
สนับสนุนให้มี ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และให้สามารถเข้าถึงระบบการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่
ทันสมัย ตั้งแต่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงผู้สูงวัย
6.4 ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่ประชาชน พัฒนาระบบระบายน้ำและน้ำเสีย ขุดลอกทางน้ำ ให้สะอาดงามตา
6.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ในการตระหนักรู้รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
6.5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างพื้นที่สีเขียว และใช้
พลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะโลกร้อน
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-67. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคม
7.1 สนับสนุนองค์กรคุณธรรรมยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อประโยชน์ ของ
ประชาชนโดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และ
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ การตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
7.2 พัฒ นาศักยภาพของบุคลากรในทุ กระดับให้มี ประสิ ทธิภ าพ ให้เป็นสังคมแห่งการเรีย นรู้
รองรับกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันรอบด้าน
7.3 พัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ ที่เอื้ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
7.4 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการเงิน การคลัง ด้านการพัฒนาและ
จั ด เก็ บ รายได้ ด้ า นการพั ส ดุ แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ ส ิ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ร รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ด้านข้อมูลข่าวสาร และสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติ หน้าที่บริหารราชการของเทศบาลตามนโยบาย
ที ่ ไ ด้ แ ถลงไว้ จะได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากสภาเทศบาลตำบล แม่ ส าย เพื ่ อ แปลงนโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมือง
ท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือที่ มีความพิเศษด้านพื้นที่และอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และกระผมจะตั้งใจบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายโดยรวม ต่อไป
ขอบคุณครับ

