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คำแถลงนโยบาย 

ของนายประภัสร์  ภูเ่จรญิ 

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ต่อสภาเทศบาลเมืองลำพูน 

 

เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพ และ 

          ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั ้งได้ประกาศผลการเลือกตั ้งนายกเทศมนตรี 

เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันท่ี  21 เมษายน 2564  กระผม นายประภัสร์  ภู่เจรญิ  นายกเทศมนตรี 

เทศบาลเมืองลำพูน  ขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลเมืองลำพูนด้วยความจริงใจ  ได้รับความ

ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ขอแสดง

ความยินดีท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งโดยเป็นฉันทามติจากพี่น้องประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองลำพูนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในสภา

เทศบาลเมืองลำพูนแห่งนี้ครับ ท่านท้ังหลายครับ กระผมขอใช้วาระอันสำคัญ ณ สภาฯ แห่งนี้ เพื่อ

แถลงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกระผมที่ประสงค์จะให้นโยบายในแต่ละด้านได้รับการ

นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลอย่างทัดเทียม ทั่วถึง ทันที ตามเจตนารมณ์และสัญญา

ประชาคม ที่ได้ใหไ้ว้กับพี่นอ้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 
 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ทุกท่านครับ 

4 ปีของการบริหารราชการของกระผมต่อจากนี้ ผมขออาสาทำงานรับใช้พี่น้อง

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียม ทั่วถึง และทันที โดยไม่ทิ้งใครให้ตก

ขบวนรถไฟ แห่งการเปลี ่ยนแปลงภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี บนวิถี

เศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดใีห้กับประชาชนอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที พร้อมรับ ปรับตัว และ

พลกิโฉมดว้ยเทคโนโลยีดจิิทัลอย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และ

ยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพการป้องกัน รักษา และเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, ด้านการศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม, ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที ่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน, ด้านพัฒนาเมือง 

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวางนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละด้าน 

ประกอบด้วย 
 

1. นโยบายด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    การก้าวเข้าสู ่สังคมแห่งคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที ่ดี เราจำเป็นต้องให้

ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงสิทธิ 

ครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิพื้นฐาน การให้บริการ การรักษาพยาบาล ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน พัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก 

ส่งเสริมป้องกัน สรา้งเสรมิสุขภาพของคนในชุมชนเมือง เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้าง

ภูม ิคุ ้มกัน โดยเน้นการป้องกันมากกว่ารักษา  และจัดการสุขาภิบาลในชุมชน และสถาน

ประกอบการให้ไดม้าตรฐาน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี ้ 

           1) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ควบคุม รักษา 

และเยียวยาผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่โรคระบาด ภัยคุกคาม ด้านสาธารณสุข 

           2) ยกระดับ อสม. ลำพูนอัจฉริยะ “หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเร ือน” 

ยกระดับการสื่อสารเครือข่าย อสม. ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน

โภชนาการ การแพทย์เบื้องต้น เพื่อยกระดับความสามารถของ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน 

           3) ยกระดับการดูแลและตรวจเยี ่ยม ผู ้สูงอายุ คนพิการ ผู ้ป่วย ด้วย

เทคโนโลยี ประสานงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และเทคโนโลยีช่วย

ดูแลผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉิน ส่งเสริมนวัตกรรม Telehealth สามารถให้คำปรึกษาและบันทึกการตรวจ

สุขภาพลงฐานข้อมูลได้อย่างทันที และจัดให้มีศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด ที่ได้มาตรฐานใน

เขตเทศบาล 

     4) จัดระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน

การสร้างเสรมิสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบือ้งต้นได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีคุณภาพ จัดให้

มีแพทย์เฉพาะทาง เช่นโรคกระดูก เบาหวาน และมีระบบการแพทย์ ๒ ระบบ แบบผสมผสาน  คือ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก  
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   5) สรา้งศูนย์คลังภูมิปัญญา สำหรับผู้สูงอายุ ผู้เกษยีณราชการ เพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้พกิาร และ ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่

ทิ้งใครไวข้า้งหลัง  

   6) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง โดย

จัดให้มีศูนย์นันทนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน ใช้ บา้น วัด โรงเรยีน เป็นศูนย์เพื่อกระจายความ

แออัด 

   7)  พัฒนาจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้าน

สถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้อุปโภค บรโิภค ได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ปลอดภัย มาตรฐานอาหารและสินค้าการเกษตรให้เป็นไปตามแนวนโยบายจังหวัดด้านการ       

ปลอดโรค ปลอดภัย น่าซื้อ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ เตรียมรองรับตลาดออนไลน์        

ยุคใหม่ ที่ทันสมัย 

 

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ปัจจุบันการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการ

ดำรงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนจำเป็นจะต้องได้รับ

การศึกษาและพัฒนาทักษะทั ้งด้านการเรียนและทักษะชีวิต ระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงมี

ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและบ่มเพาะชีวิตมนุษย์ ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องสามารถ

เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 

          1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

ให้ มีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน ทั ้งในเรื ่องอาคารสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์

การศึกษา 

           2) การศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี 

           3) พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้เพื ่อคนทุกวัย (Digital Mind Center) ผลักดัน     

ศูนย์การหาข้อมูลหรอืความรู้ทั้งระบบด้ังเดิมและดิจทิัล เพื่อการเข้าถึงการเรียนรูทุ้กระดับ 

           4) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน พัฒนาบุคลากรด้าน

ภาษาที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ตั ้งแต่ระดับชั ้นอนุบาลจนถึง

มัธยมศึกษา 
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           5) ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา ส่งเสริมกิจการด้าน

การศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองลำพูนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่  โดยการจัด

กิจกรรมทางศาสนา อันมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนให้เป็นคนดขีองสังคม 

           6) สนับสนุนและส่งเสริมจารีตประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าลำพูนไว้ในรูปแบบต่างๆ แบบวิถีใหม่ 

ปราศจากโควิด-19 ดังเช่น งานประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์  งาน

ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีตานก๋วยสลาก  ที่ยังคงไว้และรื้อฟื้นประเพณีเก่าๆ ให้เยาวชนรุ่น

ใหม่ได้ต่อยอดเหมาะสม ในโลกยุค ปัจจุบัน เช่น เทศกาลโคม เทศกาลว่าวควัน ฯลฯ โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน คนทุกวัย 

 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ยกระดับ

สนิค้าชุมชน  

 ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิและสังคมยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการใช้ความคิด

สร้างสรรค์และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัวให้

สามารถปรับตัว และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิต รายได้ ตลอดจนความเป็นอยู่ของเรา ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสำเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 

          1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว

ชุมชนยั ่งยืน กระจายรายได้สู ่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากเติบโต โดยใช้คน 3 วัย ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ ชุมชน 

           2) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูนโดยการ

จัดระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้เป็นระบบ และครบวงจร อาทิ การให้บริการรถราง

ไฟฟ้า รถจักรยาน เพื่อบริการนักท่องเท่ียว  

           3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม สบืสาน เผยแพร่วิถีชีวิต

ชุมชน เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท้องถิ่น รื้อฟื้นบรรยากาศ

ของเมืองเก่า เมืองบุญหลวง วัดวาอาราม โบราณสถาน เป็นต้น 
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           4) ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ลำพูนให้เป็นมาตรฐานสากล ต่อยอด        

ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ขยายช่องทางขายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ออนไลน์    

    5) สร้างเศรษฐกิจชุมชน จัดข่วงคนเตียว กาดโต้รุ่ง ถนนวัฒนธรรม และ

ตลาด 3 วัย  ตลาด SME ตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาดนำ้ เป็นต้น 

 

4. นโยบายด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค 

คมนาคม ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ  โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 

           1) ลำพูนเมืองอัจฉริยะ (Smart City Lamphun) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการเมืองและบริการประชาชน 

           2) ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผลักดันการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เครอืข่าย WI-FI สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน 

           3) พ ัฒนา ปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน ์ เม ือง โดยดำ เน ินโครงการวางระบบ

สาธารณูปโภคลงใต้ดิน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ตามแผนพัฒนาเมืองเก่า  ปรับภูมิทัศน์ในเขต

เทศบาลให้สวยงาม  อย่างมีอัตลักษณ์ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน 

           4) พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน รางระบายน้ำ ให้

เพยีงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน 

           5) พัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน ไฟทางสาธารณะให้เพียงพอ เพื่อ

ลดอุบัติเหตุและจัดการจุดเส่ียงให้ลดน้อย 

           6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น 

             7) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มผู้ประกอบการคา้ต่างๆ เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

           8) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน (CCTV) และจัดระบบบริการรับแจ้งเหตุ 

ภายในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงตลอด  24  ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัย ให้กับนักท่องเท่ียว และ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
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5. นโยบายด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

อย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางประกอบด้วย 

    1) ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก ของประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย 

ขยะมูลฝอย อย่างถูกสุขาภิบาล และเพยีงพอต่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

           2) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม จัดสภาวะส่ิงแวดลอ้ม ให้ปลอดภัยจากมลพิษทุก

ด้าน และส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เพื่อลดและประหยัดพลังงาน โดยการพัฒนาพลังงานทางเลือก 

การเดนิได้ท้ังเมือง การใช้จักรยาน การใช้รถบรกิารสาธารณะ เป็นต้น 

            3) พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง ตลอดแนวเขตเทศบาล เพิ่มจุดสูบน้ำ

ในเขต และจัดให้มีระบบรองรับ ปอ้งกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย ภัย

พิบัต ิพร้อมกับการเตรียมการณ์ ในสถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตเมือง เพื่อจัดหาพื้นที่สำรอง แก้มลิง 

ธนาคารใตด้นิ ในการปอ้งกันภัยแล้งและการแย่งน้ำเน่ืองจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

 4) พัฒนา ปรับปรุงภ ูม ิท ัศน ์สวนสาธารณะ และคูเม ือง ให ้สวยงาม                

น่าท่องเท่ียว เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวของเมืองลำพูน 

 5) สนับสนุนส่งเสรมิให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามา

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้มอย่างยั่งยืน             

 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

    การบริหารราชการและปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นการปฏิบัติ

ราชการเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่

ทอ้งถิ่น การกระจายอำนาจตัดสนิใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย 

          1) ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิด

ความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร 

2) สร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถอื ความมั่นใจและความศรัทธาให้เกิด 

ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตาม

ระบอบประชาธปิไตย 

4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 

5) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

6) ส่งเสรมิการบรหิารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดแีก่ประชาชน 

7) พัฒนาประสทิธภิาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 

8) ปรับปรุงพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบรกิาร  

9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูลเพื ่อการทำงานสู ่มืออาชีพ

ภายในองค์กรแห่งการเรียนรู ้

10) ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอก 

11) ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น

แบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชวีิต 

 

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ท่ีเคารพ 

 เวลา 4 ปี เป็นระยะเวลาสั้นมาก กับการที่ผมได้รับฟังปัญหาในการเดินหาเสยีงพบ 

พ่อแม่ พี่น้องประชาชน ผมจะพยายามที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้แถลงไว้ ด้วยนโยบายการ

บริหารราชการภายใต้วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการวางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและท้องถิ่น ก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และผาสุก อย่างยั ่งยืน เป็นต้นแบบของการพัฒนาไปสู ่เมืองน่าอยู ่ที ่มีการเจริญเติบโตแบบ         

ชาญฉลาด (Smart Growth City) เมืองที่พร้อมรับปรับตัว และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

ชาญฉลาด ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดีให้กับประชาชนอย่างทั ่วถึงและ       
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เท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที อันนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนา

อย่างสรา้งสรรค์และยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา 6 ดา้นตามที่กระผมไดแ้ถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้ 

กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ

ทำงานในอดีตที่ผ่านมาของตัวกระผม พร้อมด้วยทีมงานบริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ 

เข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวลำพูนของเราอย่างสุดกำลัง

ความสามารถ ด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ เพื่อ

มุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ขจัดปัญหาต่างๆ ฝ่าวิกฤตโิรคระบาท โรคภัยไข้เจ็บ โรคอุบัติใหม่

ต่างๆ ไปด้วยกัน ตั้งการ์ดให้เข็มแข็งแบบมืออาชีพ  เพื่อเมืองลำพูนน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย      

น่าอยู่ อย่างยังยืน  

 

  นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภา จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เมืองลำพูน ประธานชุมชน อสม  หน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนขา้ราชการและบุคลากรทุกท่าน ในฐานะผู้ปฏิบัติ 

งานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิกระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารราชการ เทศบาลเมือง

ลำพูน ในวันนี้ กระผมและทีมงานหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและได้รับความไว้วางใจจากท่าน

ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สนับสนุนการบริหารงานของกระผมและ

ทมีงาน ตลอดวาระของการทำงานในฐานะ นายกเทศมนตรี เพื่อประโยชน์สุขของชาวเทศบาลเมือง

ลำพูน ต่อไป 

 

ขอบคุณครับ 

นายประภัสร์  ภู่เจริญ 

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 


