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วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
****************************
ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ที่เคารพอย่างสูง
ตามที่กระผมนายขยัน วิพรหมชัย ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตําบลอุโมงค์ ในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ด้วยคะแนน ๓,๙๘๑ คะแนน และประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าว ให้กระผม นายขยัน วิพรหมชัย เป็น นายกเทศมนตรี
ตําบลอุโมงค์ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน ด่วนที่สุด ที่ ลต (ลพ) ๐๗๐๒ /
๐๔๗๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ กระผม นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ ได้กําหนดนโยบายในการ
บริหารงานเทศบาลตําบลอุโมงค์ เรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลัก
ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๘๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ ได้ยึดหลักนโยบายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่นําเสนอต่อประชาชน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาตามภารกิจที่มีตามหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน
ภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
ดังนั้น กระผม นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ จึงได้กําหนดนโยบายในการ
บริหารเทศบาลตําบลอุโมงค์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
โดยแบ่งนโยบายแต่ละด้านซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

-๒๑) นโยบายด้านการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
๒) นโยบายด้านการแก้ปัญหาขยะ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กีฬานันทนาการ และสวัสดิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ สร้างความสุข ความอบอุ่นแก่ครอบครัวของพี่น้องประชาชนตําบลอุโมงค์
๒.๒ การบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม สร้างแรงจูงใจในการแจกถุงขยะฟรี รณรงค์การคักแยกขยะให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในทุกตรอก ซอย หมู่บ้าน
ชุมชนและมีความยั่งยืน
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัยให้เหมาะสมตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนออกกําลังกายเพื่อป้องกันดูแล
สุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชน ให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า
๒.๔ จัดให้มีทีมงานของเทศบาลในการให้บริการกางเต็นท์ , จัดโต๊ะเก้าอี้ในงานศพ , ขึ้นบ้านใหม่
หรืองานประเพณีต่าง ๆ ของหน่วยงาน ชุมชน วัด ฯลฯ
๒.๕ การบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยเน้นครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง โดยการสนับสนับให้เยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด
๒.๖ จัดให้มีรถบริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปโรงพยาบาลและบริการงาน
สาธารณสุขอื่น ๆ ให้ทันสมัยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
๒.๗ สนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยตามหลักเกณฑ์
กําหนดได้แก่ ๖๐๐ บาท , ๗๐๐ บาท , ๘๐๐ บาท , ๑,๐๐๐ บาท ผู้สูงอายุรับเงินตามความต้องการของผู้รับ
โดยไม่ต้องรอนาน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
๒.๘ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองสีเขียว สวยงาม น่าอยู่ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
วัฒนธรรมตําบลอุโมงค์ สวนกาญจนาภิเษก ถนนสายเชียงใหม่ – ลําพูน (หมายเลข ๑๐๖) เป็นต้น
๓) นโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการบริหาร และการบริการ
๓.๑ ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของท้องถิ่น ให้ผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนมีวาระการดํารงตําแหน่งกับ
ผู้บริหารเทศบาล
๓.๒ ปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การบริการชําระภาษี งานทะเบียน การขอ
อนุญาตต่าง ๆ โดยลดขั้นตอนการบริการให้ประชาชนประหยัดเวลา รวดเร็ว รับพร้อมกันทั้งตําบลภายในวันเดียว

-๓๓.๓ แก้ไขปัญหาของประชาชนโดยการพูดคุยปรึกษาหารือรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงในการบริหารงานให้เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓.๔ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย วิทยุ สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทั้งตําบล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกําลังกาย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น
๓.๕ พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน เครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ในการนําความรู้ ประสบการณ์มาใช้
ในการทํางานพัฒนาท้องถิ่น
๓.๖ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานเพื่อบริการ
ประชาชน
๓.๗ ปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนาและข้อมูลที่สําคัญในการบริหารงาน
๓.๘ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ตามโครงการตู้ขาวชาวประชาอุ่นใจ
๓.๙ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และควบคุมระบบการจราจรในเขตเทศบาล
๔) นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการศึกษาสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมรัฐพิธีเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีในชุมชน
๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในพื้นที่ให้
เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ บุคลากรทางการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ
๔.๓ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล
อุโมงค์ (อปต.อุโมงค์) ทํานุบํารุงศาสนา โบราณสถานและการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ประชาชน
๕) นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ ขับเคลื่อนและเร่งรัดทําการออกโฉนดที่ดินปิงห่างและการสํารวจการออกโฉนดที่ดินตกค้างโดย
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนสิทธิ์การครอบครองที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อ
ออกโฉนด แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ

-๔๕.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ เหมืองฝายให้แก่เกษตรกร ผู้ใช้น้ํา
ป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร การขุดลอกลําน้ํา ลําเหมือง แก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ ตลอดจนประสาน
บูรณาการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อย่างยั่งยืนร่วมกับชลประทาน เกษตรและสหกรณ์ เกษตร ประมง ที่ดิน
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ สํารวจและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร ให้ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง (โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตําบลอุโมงค์และประสานจากภายนอก)
๕.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน รางระบายน้ํา สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
๕.๕ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบประปาตามความต้องการของชุมชน
๖) นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้แก่ประชาชนสอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว
๖.๑ การขยายสมาชิกโครงการ ๘๔ ครัวเรือน เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดําริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน ครัวเรือน ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
๖.๒ สนับสนุนกองทุนออมทรัพย์ สวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค์ โดยยึดหลัก “รู้จักใช้ รู้จักเก็บ
รู้จักออม คนตําบลอุโมงค์ ชีวิตมั่นคง” ให้ได้สมาชิก ๗,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ คน ส่งเสริมการออมของประชาชน
๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน ครัวเรือนใช้พื้นที่ในบ้าน สวนให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพืชผักสวนครัว
เช่น ฟักทอง ถัวฝักยาว บวม เป็นต้น “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”
๖.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลอุโมงค์ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงานของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และขยายเครือข่ายสู่เกษตรกร ลดการใช้
สารเคมี ส่งเสริมการดําเนินแนวทางเกษตรอินทรีย์
๖.๕ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต่าง ๆ ของประชาชนในการจัดงานศพ โดยการขับเคลื่อนโครงการ
ลดค่าใช้จ่ายในงานศพให้เป็นรูปธรรม ประชาชน ชุมชน ผูน้ ําร่วมกันแก้ปัญหาการเล่นการพนันทุกชนิดในพื้นที่
๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ และกระจายรายได้แก่ประชาชน
๖.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะในระยะ ๓ ปี และให้เกิดความยั่งยืน
๗) นโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาบูรณาการสนับสนุน
หรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น
๗.๑ สนับสนุนการดําเนินงานส่วนราชการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๗.๒ สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม โครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ในหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก่กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เช่น ชุมชน วัด เป็นต้น

-๕การขับเคลื่อนยุทธศาตร์การบริหารงานข้างต้น เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของวิสัยทัศน์เทศบาลตําบล
อุโมงค์ที่ว่า “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา”
อย่างไรก็ตาม ในการเข้ามาบริหารงานเทศบาล ของกระผมตั้งแต่เริ่มต้น ได้รับทราบความเคลื่อนไหว
การขับเคลื่อนเทศบาลตําบลอุโมงค์ ให้เป็น ตําบลสุขภาวะ ซึ่งเทศบาล มีความพร้อมและได้ดําเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการจัดทําหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยจะได้ขับเคลื่อนพัฒนาและสร้างเครือข่ายตําบลสุขภาวะของ
เทศบาลตําบลอุโมงค์ ในระยะ ๓ ปีจากนี้ไป จะมีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายปีละ ๒๐
แห่ง ตามเป้าหมายและเป็นไปตามแผนดําเนินงานของ สสส.กําหนด โดยเทศบาลจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนโฮมสเตย์เพื่อรองรับการต้อนรับเครือข่ายให้พร้อม และ
กระผม ในฐานะนายกเทศมนตรี ได้นําเสนอข้อมูลความพร้อมต่อคณะกรรมการทั้งที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่
และเดินทางไปเสนอต่อคณะกรรมการฯ ที่กรุงเทพมหานคร ๒ ครั้ง และล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้
รับคําชมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และผู้แทนสภาพัฒน์ ว่า แหล่งเรียนรู้ของเทศบาล มีความ
พร้อมในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตําบลสุขภาวะและเป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะทั้งที่ผ่านมา และจะดําเนินการต่อไปตามแผนดําเนินงาน
ตําบลสุขภาวะ
จากนโยบายการบริหารงานข้างต้น ที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ ในวันนี้ จะไม่
สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลอุโมงค์
ฝ่ายการเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชน ฝ่ายท้องที่ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนตําบลอุโมงค์ ทุกท่าน เพราะ
นโยบายดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น หัวใจสําคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่พี่น้องประชาชนตําบลอุโมงค์ คือเป้าหมาย
สูงสุดของการบริหารงานเทศบาล
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๒๐.๐๙ ตาราง
กิโลเมตร จํานวน ๑๑ ชุมชน และการดําเนินงานต่าง ๆ ที่กระผม ได้แถลงต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ ตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กระผมจะได้จัดทําต่อไป และจะได้อาศัยความรู้ความสามารถอย่างเต็มกําลังความสามารถ และประสบการณ์มาใช้
ในการบริหารงาน และการทํางานจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยความเข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาเทศบาล กระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือสนับสนุนในการบริหารงาน
ของกระผมจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุโมงค์ทุกท่าน ด้วยดี และหากท่านสมาชิกสภาเทศบาล จะมีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานเพื่อประโยชน์และความเจริญของเทศบาลตําบลอุโมงค์ กระผมขอน้อมรับด้วยความยินดี
และกระผมจะบริหารงาน โดยมุ่งเน้นนําพาองค์กรเทศบาลตําบลอุโมงค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นเมืองน่าอยู่ เขียวสะอาด ปลอดภัย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนได้รับการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน และมีความสุขกาย สุขใจ สะดวกสบายในมิติต่าง ๆ ของความเป็นตําบลสุขภาวะ ได้แก่

-๖๑) สุขภาวะทางกาย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มี
อุบัติภัยต่าง ๆ
๒) สุขภาวะทางใจ คือ มีจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลายไม่เครียด มีเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ
๓) สุขภาวะทางสังคม คือการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน ที่ทํางาน สังคม และในโลก
รวมถึงการบริการทางสังคมที่ดี มีสันติภาพ
๔) สุขภาวะทางปัญญา(จิตวิญญาณ) คือความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริง
ทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุด หรือเป้าหมายสูงสุดของศาสนาแต่ละศาสนาให้เกิดขึ้นแก่พี่น้อง
ประชาชนตําบลอุโมงค์ตลอดไป

ขอขอบคุณ
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