คําแถลงนโยบาย
ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมยม
ตอ สภาองคการบริหารสวนตําบลแมยม
กอนเขารับตําแหนง
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
...............................
กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมยม ตลอดจนผูเขารวมประชุมทุกทาน กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณทุกทานและประชาชนตําบลแมยม
ที่ไววางใจเลือกกระผม มาเปนตัวแทนของประชาชนตําบลแมยม เพื่อดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลแมยม ดวยคะแนน 893 คะแนนจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1,596 คน คิดเปนรอยละ 55.95 ของผู
มีสิทธิเลือกตั้ง และจากผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 1,127 คน คิดเปนรอยละ 79.23 ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยกระผมจะปฏิบัติหนาที่ในการบริหารพัฒนากิจการขององคก ารบริหารส วนตํ าบลแมย ม
ใหเจริญกาวหนา เกิดประสุข แกประชาชนตําบลแมยม อยางเต็มความสามารถ ตามที่ทุกทานไดไววางใจ
เลื อ กกระผมขึ้ น มาดํ ารงตํ าแหน งในครั้งนี้ และตามมาตรา 58/5 แหง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ าบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 กําหนดว า กอนนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการ
บิหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
โดยไมลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได มี
มติในการประชุมครั้งที่ ๓๓ /2555 เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 2555 ใหประกาศผลการเลือกตั้งกระผมเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมยม ในวันนี้กระผมจึงขอแถลงนโยบายของกระผมใหสภาองคก ารบริหารสวนตําบลแมยม รวมทั้งประชาชนตําบลแมยม ไดรับทราบโดยทั่วกันดังนี้
กระผมจะสานตอนโยบายเดิม ซึ่งได ดํ าเนิ น การในวาระการดํารงรงตํ าแหน งที่ แลวมา เพื่อ
บริหารพั ฒ นาองคการบริห ารสวนตําบลแมยม ให เจริ ญ ก าวหนา เพื่ อให เกิด ประโยชนสุ ขต อประชาชน
ตําบลแมยมโดยสวนรวม แตในในการดํารงตําแหนงในวาระนี้กระผม จะเนนหนักนโยบายดานการศึกษา
และดานเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวยการทําเกษตร และการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ มรายไดให แกประชาชน
โดยนโยบายการพัฒนาของกระผม สามารถแบงไดดังนี้
1.นโยบายดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อสงเสริม และสนับ สนุนการศึกษา ให เด็ ก เยาวชน และผู ดวยโอกาสทางการศึกษา ดัง
คํ ากลาวที่ วาการศึ ก ษาสรางคน คนสรางชาติ รวมทั้ งการสงเสริม ศาสนาและการอนุรักษ และสื บ สาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น โดยมีนโยบาย ดังนี้
1.1. สงเสริมและพัฒนา การเรียน การสอน แบงเปน
(1) จัดหาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) วัสดุ ครุภัณฑ การเรียนการสอน การพัฒนาเด็ก
ใหโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ รวมทั้งจัดหาเครื่องแบบนักเรียนใหแกนักเรียนในพื้นที่ ที่ขาดแคลน

(2) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สําหรับการเรียน การสอน และการพัฒนาเด็กเล็ก ของ
โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่
(3) พัฒนาปรับปรุง รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อตางๆ ใหหองสมุดประชาชน ศูนยการ
เรียนชุมชน และที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
(4) สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายใหแกเด็กนักเรียน
(5) สงเสริมกิจกรรมการเขาคายหรือทัศนะศึกษาแหลงความรูนอกสถานที่ใหแกเด็กนักเรียน
1.2.ส งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่นรวมทั้งการจัดกิจ กรรม
ทางงานพระราชพิธีและรัฐพิธีตาง ๆ แบงเปน
(1) สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ ทางศาสนาตางๆ เชน วันเขาพรรษา วัน วิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา การบวชภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน
(2) สนับสนุนการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีของทองถิ่น
(3) สงเสริมการจัดงานประเพณีตางๆ เชนประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
แหเทียนพรรษา ประเพณีกินสลากภัตร
(4) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด งานราชพิ ธี แ ละรั ฐ พิ ธี ต า งๆ เช น งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ
2. นโยบายทางดานการเศรษฐกิจ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอาชีพการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชนตําบลแมยม
รวมทั้งใหประชาชนไดมีอาชีพเสริมรายไดใหประชาชนมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยยึดถือหลักการดํารง
ชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยมีนโยบาย ดังนี้
2.1. สงเสริมอาชีพทําการเกษตรแกเกษตรกร แบงเปน
(1) พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรไดใชน้ําทําการเกษตรอยางเพียงพอโดยการขุด
ลอกแหลงน้ํา ขุดเจาะบอบาดาลน้ําตื้น กอสรางปรับปรุง ดาดลําเหมือง ฝายน้ําลน ทํ าพนังกั้นตลิ่ง ทําเขื่อน
กระสอบทรายกั้นน้ําใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชทําการเกษตรในฤดูแลง
(2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อสงเสริมการทําการเกษตร และลดภาระคาใชจายของเกษตรกร
(3) สนับสนุนเงินทุนกูยืมใหแกกลุมเกษตรกรโดยปลอดดอกเบี้ยและสงชําระเปนรายป
(4) สงเสริมการจัดเก็บและกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรเพื่อสงเสริมเกษตรกรเพื่อลดคาใชจาย
ของเกษตรกร
(5) จัดฝกอบรมและสาธิตการทําปุยหมักและทําการเกษตรแบปลอดสารพิษ
(6) สงเสริมการทําการประมงในแหลงน้ําสาธารณะของหมูบาน
(7)สงเสริม และสนั บ สนุน การทํ าการเกษตรและเลี้ย งสั ตวเพื่ อ การดํ า รงชี พ แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(8) สงเสริมและสนับสนุนกิการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน แบงเปน
(1) สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน

(2) สนับ สนุนเงินงบประมาณการกูยืมใหแกกลุมอาชีพโดยปลอดดอกเบี้ยเพื่อสรางงานและ
รายไดใหแกประชาชน
(3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุนใหแกกลุมอาชีพเสริมรายไดตางๆในชุมชน
3.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ อให การจัด บริการขั้นพื้ นฐานใหป ระชาชนได รับบริการอย างทั่วถึง มี ความสะดวก และ
ปลอดภัย โดยมีนโยบาย ดังนี้
3.1 สงเสริมการคมนาคมใหสะดวกและปลอดภัย แบงเปน
(1) ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อใหการคมนาคมในหมูบานชุมชนและ
เขาสูพื้นที่การเกษตรไดสะดวก
(2) ดําเนินการกอสรางปรับปรุงสะพานท อเหลี่ยมทอระบายน้ํ าเพื่ อเชื่อมการคมนาคมขาม
แหลงน้ําไดอยางสะดวก
(3) ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําหรือวางทอระบายน้ําเพื่อปองกันปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง
(4) ดํ าเนิน การติ ดตั้ งและปรับ ปรุงซอ มแซมไฟฟ า สาธารณะใหสอ งสว างตามถนนภายใน
หมูบานใหทั่วถึง
(5) ติดตั้งปายหรือสัญญาณการจราจร
3.2 สงเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค แบงเปน
(1) สงเสริมสนับสนับสนุนการขยายเขตไฟฟาเขาสูที่อยูอาศัยของประชาชน รวมทั้งเชื่อมตอ
ระหวางหมูบานภายในตําบล ใหทั่วถึง
(2) สงเสริมและสนับสนุนระบบประปาหมูบานในพื้นที่เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําประปา เพื่ อ
การอุปโภคบริโภคไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และได มาตรฐาน
(3) สงเสริมและสนับสนุนการขยายเขตบริการโทรศัพทสําหรับที่อยูอาศัยใหครอบคลุมทั่วถึง
ทั้งตําบล
4. นโยบายดานสังคม
เพื่ อส งเสริม ใหชุ มชนเกิด ความเขม แข็ง มี ความปลอดภัยในชีวิ ต และทรัพยสิน รวมทั้งให
ประชาชนผู ดอยโอกาสมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น เสริมสรางกําลังใจใหแกผู ประสบสาธารณภั ย โดยมี
นโยบาย ดังนี้
4.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน แบงเปน
(1) สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน
(2) ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนผูยากจน ดอยโอกาส หรือผูประสบสาธารณภัย
(3) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุขใหแกประชาชน
(4) สงเสริมดําเนินการเพื่อสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็ก เยาวชน
(5) สงเสริม การเลนกีฬา และออกกําลังกายใหแก เด็ก เยาวชน และประชาชน
4.2 สงเสริมการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชน แบงเปน

(1) สนับสนุนและดําเนินการกิจการของศูนย อปพร.ตําบล
(2) สงเสริมและสนับสนุนกิจการของฝายปกครองของหมูบาน ตําบลในการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในหมูบานตําบล
4.3 สงเสริมการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน แบงเปน
(1) กอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมของชุมชน
(2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมของกลุมตางซึ่งสราง
ความเขมแข็ง ในหมูบาน ชุมชน
(3) สงเสริมและดําเนินการ การเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดอยางทั่วถึง
5. นโยบายดานการสาธารณสุข
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรง รวมทั้งไดรับการบริการดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึงมีกองทุนหลักประกันสุขภาพใหแกประชาชน และปองกันโรคระบาดในพื้นที่ โดยมีนโยบายดังนี้
5.1 สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง แบงเปน
(1) สงเสริมและสนับสนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานแกหมูบานชุมชน
(2) สงเสริมสนับสนุนการบริการดานสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน
(3) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพใหแกประชาชนในพื้นที่
5.2 สนับสนุนและดําเนินการ ปองกันและระงับโรค หรือโรคระบาด แบงเปน
(1) สงเสริมสนับสนุนการตรวจ แนะนํา ปองกัน หรือรักษาโรคทั่วไปใหแกประชาชนในพื้นที่
(2) ดําเนิน การการป องกัน และแกไขปญ หาโรคระบาดต าง ๆ เช น โรคไขเลื อดออก โรค
พิษสุนัขบา โรคไขฉี่หนู หรือโรคไขหวัดนก
6. นโยบายดานการเมืองการบริหาร
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา วางแผนและแกไขปญหาความเดือดรอนใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนโดยสวนรวมไดอยางแทจริง รวมทั้งสรางความพึงพอใจในการใหบริการแก
ประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีนโยบาย
ดังนี้
6.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น แบงเปน
(1) สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ชุมชน
(2) สงเสริมสนับ สนุ นการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําและตรวจสอบแผนพัฒ นา
ตําบล
(3) จัดใหมีตัวแทนของประชาคมหมูบานเขารวมดํา เนิน การและตรวจสอบการดําเนิน การ
โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
(4) เผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชน
ไดรับทราบ
6.2 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน แบงเปน
(1) ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และชื่อเจาหนาที่ผูใหบริการ ใหประชาชนไดรับทราบ

(2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
(3) จัดหาบุคลกรใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่
(4) สํารวจความคิดเห็นในการใหบริการแกประชาชน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
6.3 สงเสริมและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล แบงเปน
(1) ดําเนินการปรับหรือยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง หรือเทศบาลตําบล
(2) จัดทําระบบขอมูลแผนที่ภาษี ใหเปนปจจุบันแตละป
(3) แจงขอมูลการชําระภาษี ใหผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับทราบขอความรวมมือชําระภาษีตาม
หวงระยะเวลา รวมทั้งเรงรัดติดตาม
6.4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกร แบงเปน
(1) นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารงานของ อบต.
(2) สงเสริม การพัฒนาความรูใหแกคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมยม
(3) สงเสริมการพัฒนาความรูใหแกบุคลากร ระดับผูบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
(4) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ดวยความถูกตอง เรียบรอยและรวดเร็ว โดย
ยึดถือหลัก ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจบานเมืองที่ดี สามารถตรวจสอบได
(5) จัดหาสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนใหแกบุคลากร ตามระเบียบกฎหมาย
(6) จัดหาและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลได
สะดวก รวดเร็วและเพียงพอ
(7) กอสรางปรับ ปรุงอาคาร สถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อการปฏิ บัติงานเป น
สัดสวน และสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ
7. นโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ป อ งกั น แก ป ญ หามลภาวะ ซึ่ ง สรา งความเดื อ ดร อ นให แ ก ป ระชาชน รวมทั้ ง รัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอมใหนาอยูสวยงาม และปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ โดยมีนโยบายดังนี้
7.1 สงเสริมและดําเนินการลดปญหาดานขยะมูลฝอยและมลภาวะ แบงเปน
(1) สงเสริมและดําเนินการแกไขปญหาขยะในหมูบานชุมชน
(2) ดําเนินการปองกันและแกไขปญหามลภาวะตางๆที่เกิดจากการประกอบกิจการที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
7.2 ดําเนินการบํารุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงเปน
(1) ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนตามถนนสายหลักหรือสายรองภายในหมูบานชุมชน รวมทั้ง
สถานที่สําคัญเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวหรือพักผอนหยอนใจ
(2) ดําเนินการปลูกและดูแลรักษาปาชุมชน และหญาแฝก
7.3 ดําเนินการปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ แบงเปน

(1) ดําเนินการ รังวัดตรวจสอบที่สาธารณะ
(2) ดําเนินการปกหลักเขต หรือลอมรั้วที่สาธารณะ
ตามนโยบายที่ก ระผมได แ ถลงมา ทั้ ง 7 ด าน นั้ น กระผมจะยึ ดถื อ เป น หลัก ในการดํ าเนิ นการ
บริห าร พัฒ นา องค การบริหารสวนตําบลแมยม เพื่อ ประโยชนสุขของประชาชนตําบลแมย ม โดยสวนรวม
รวมทั้งเสริม สรางความเขมแข็งภายในองคกร ตามแนวนโยบายที่ไดแถลงตอสภาองค การบริหารสวนตําบล
แมยม ไดรับทราบในวันนี้ ตอไป ขอขอบพระคุณครับ

