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ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
*************************************
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันที่เคารพ
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลด่ านแม่ ค ำมั น เมื ่ อ วั น ที ่ 28 พฤศจิ ก ายน 2564 ข้ าพเจ้ าได้ ร ั บ ความไว้ ว างใจจาก
ประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลด่ านแม่ ค ำมัน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
นายกองค์การบริหารส่ วนตำบลด่ านแม่ค ำมัน และคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้ มีประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่ าน
แม่คำมัน ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์ก ารบริ ห าร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ ารั บหน้ าที่ ให้ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลเรี ยกประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ ห าร
ส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลั ก ษณ์
อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”
กระผม นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน จึงได้กำหนด
นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตำบลด่านแม่คำมัน สำหรับช่วงระยะเวลา
4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนา
จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และ
เป้าหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริห ารและพั ฒนาที่ สอดคล้ อ งกั บ
ปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่ อ ภารกิ จ ที่ ได้
ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-2ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันที่เคารพ
ตำบลด่านแม่คำมันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอลับแล ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอลับแล ประมาณ 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 19,090 ไร่ หรือ 53 ตารางกิโลเมตร
สภาพพื้นที่ของตำบลด่านแม่คำมัน ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ทำอ้อย ปลูกพื ชและ
ไม้ผลต่างๆ พื้นที่ทางตอนใต้ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มและมีน้ำขังเรียกว่า“บึง” จึงเหมาะแก่ การขุด สระ
เลี้ยงปลา ทำนาข้าว ทำพืชผลต่างๆ ได้ส่งผลให้ชุมชนในวันนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ ยนผ่ านเชิ ง เศรษฐกิ จ
ชุมชน,โครงสร้างพื้นฐาน, คุณภาพชีวิตประชาชน,และการปกครองชุมชนที่สำคัญ ซึ่งกระผมตระหนัก
ดีว่าภายใต้การพัฒนาดังกล่าวมีปัญหาที่รอ การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง 4 ปี ต่อ ไปนี้
กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญ หาที่เกิด ขึ้นอย่ างสมดุ ล โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและ
ปลอดภัยจากโรคระบาดต่ างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ ได้ ม าตรฐาน รั ก ษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยอาศั ยการมี ส่ว น
ร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สามารถบรรลุความสำเร็ จตามเป้ าหมายที่ ได้กล่ าวไว้ ข้างต้ น
กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 9 ด้านได้แก่
10. นโยบายเร่งด่วน
11. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
12. นโยบายสาธารณสุขและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
13. นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
14. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
15. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
16. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยรักษาความสงบภายในชุมชน
17. นโยบายด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
18. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากสาธาณภั ยโรคติ ดต่ อ อาทิ เช่ น Covid-19 การสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุ มชนการป้ องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการด้านขยะในชุมชน การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุ ป โภค
บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเป็นนโยบายที่เร่งดำเนินการในช่วงไตรมาศแรกเพื่อเป็นการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุก และสานงานต่อจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านมา

-32. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เด็กแรกเกิด สตรี เด็ ก
เยาวชน จัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ การบริการสวัสดิการ
เบี้ยยังชัพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม
2.2 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น สนับ สนุ น
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.3 การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิ ท ธิ ภ าพ
รวดเร็วและเหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต่อการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึงทั้ง 8 หมู่บ้าน
3 นโยบายสาธารณสุขและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.1 เพื ่ อ ยกระดั บ ให้ ป ระชาชนมี คุ ณภาพชี ว ิ ตที ่ด ี ทั ้ งด้ านการสาธารณสุ ข สุ ขอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลด่านแม่ค ำมัน เน้นความร่วมมือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตำบล
ด่ านแม่ คำมั น อสม. ผู ้ น ำชุ ม ชนเฝ้าระวั งโรคระบาดต่ างๆ การส่ ง เสริ มความรู้ ในการดู แลสุ ขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุ ข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน หลักประกัน สุ ขภาพ ส่ ง เสริ ม ก ารดู แล
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตลาดในชุมชน และมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่ าง
เคร่งครัด
3.2 บริ ห ารจัด การด้ านสิ ่ ง แวดล้ อม ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี การบริ หารจั ด การขยะใน
ครัวเรือน มีการบริหารจัดการที่ดี รองรับการบริหารจัดการด้านขยะ จัดซื้อรถขยะเพื่อบริหารจัดการ
นำขยะไปทิ้ง ณ สถานที่ทำข้อตกลง (MOU) กับ อบต.คอรุม มีข้อบังคับหรือประชาคมตำบลเพื่อการ
บริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน
4 นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
พั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึ กษาและศู นย์ พัฒ นาเด็ก เล็ กใน
สั ง กั ด ให้ ก ารสนับ สนุ นงบประมาณสถานศึ กษาที่ สั งกั ดหน่ ว ยงานอื ่ น ส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมจริยธรรม
ประเพณีในชุมชน สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนให้เด็ ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆ
5 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านโดยยึด
การทำงานจากแผนพั ฒนาตำบล/ข้ อบัญญัติต ำบล และกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉินที่ไม่อ าจคาดการณ์ ไ ว้
ล่วงหน้าได้ และพัฒนาถนนสัญจรสายจากหมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ถึงบึงมายในเขตของตำบลด่านแม่ ค ำมั น
เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวการบริหารจัดการบึงมายร่วมกับตำบลทุ่งยั้งและตำบลไผ่ล้อม

-45.2 ส่งเสริม สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุง ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน โดยยึดหลักการ
ทำงานของแผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติตำบล โดยเพิ่มจุดแสงสว่างภายในตำบล ปีละ 10 จุด และ
รองรับการจัดหา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านไฟฟ้าและหน้าที่ของงาน
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้
ไฟโซล่าเซลล์เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการระบบประปาของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้มีน้ำประปาภายในหมู่บ้านที่สะอาด เพียงพอ มีการบริหารจัดการระบบน้ำประปาที่ดีในชุมชน
6 นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ์ ในการ
เลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกั บองค์การบริหารส่วนตำบลด่ านแม่ ค ำมั น
โดยบูรณาการแผนงานของหมู่ บ้ านร่ว มกับ แผนพัฒนาท้อ งถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิ น
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมและขับเคลื่อนแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่ อ ให้
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
7. นโยบายความมั่นคงปลอดภัยรักษาความสงบภายในชุมชน
7.1 เพิ ่ ม ศั ก ยภาพอาสาป้ อ งกัน ภั ยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ควบคู ่ ก ั บ การให้ ค วามรู ้กับ
ประชาชนในด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พั ฒ นาระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารรถฉุ ก เฉิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เพี ยงพอ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุม ชน รวมทั้งส่งเสริ ม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่
7.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความปรองดอง ความสามัคคี
ของกลุ ่ ม มวลชน และจั ด ให้ ม ี ศ ู น ย์ ป ระสานงานกำนั น ผู ้ ใหญ่ บ ้ านเพื ่ อ บำบั ด ทุ ก ข์ บำรุ ง สุ ขของ
ประชาชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
7.3 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือเชิงรุกกับสถานีต ำรวจภู ธ ร
ด่านแม่คำมัน ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็ น พลั ง
ชุมชนในการต่อสู้กับยาเสพติด
8 นโยบายด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและประสิทธิภ าพให้สามารถป้องกันปั ญ หาอุ ท กภั ย
และภั ยแล้ ง ได้ รวมทั ้ ง สนั บสนุ นภาคการเกษตรฟื ้น ฟู การขุด ลอกคู คลอง บึ งหมาย และแหล่ ง น้ ำ
ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ำขนาดเล็กเข้าสู่ไร่น า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำและการผลิตส่ง เสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และเหมาะสมกั บ ชนิ ด พื ช
อย่างทั่วถึง

-59 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื ่ อ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลด่ านแม่ ค ำมั น สามารถ
ดำเนิ น งานตามนโยบายและจั ดบริ การสาธารณะให้แก่ ป ระชาชนได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ถู ก ต้ อง
รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่ างต่อเนื่อง มีเครือข่ายเชื่อมโยงการบริก ารข้อมู ลข่ าวสาร และการ
ร้ อ งเรียนร้ องทุกข์ การปรั บปรุงฐานข้ อมู ลด้านต่างๆ เช่ น ข้ อ มู ลแผนที่ ภาษี เพื ่อ พั ฒนาการจั ดเก็บ
รายได้ข้อมูล ด้านการช่าง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม ด้านการพัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒ นาองค์
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ
จากนโยบายข้างต้นเป็นการกำหนดนโยบายที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริ ง
ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ ถูกต้องตามแผนพัฒ นาตำบล
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ในทุกๆด้าน
กระผมนายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมั น ได้แถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่ านแม่ค ำมัน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปี นั บ ตั้ ง แต่ นี้ ไป
กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
แห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมี สุขของประชาชนแบบมีส่วนร่วมให้เกิดการพั ฒ นาอย่ าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เวช อ่อนวงษ์
(นายเวช อ่อนวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
-------------------------------------------ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริ ห ารส่ ว น
ตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕64 นั้น
อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา 58/5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 และที ่ แก้ ไขเพิ่ มเติ มจนถึง (ฉบั บที ่ 7) พ.ศ.2562 นายเวช อ่ อนวงษ์ นายกองค์ การ
บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้จัดทำคำแถลงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พร้อมทั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการ
ลงมติ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมั น สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบ)
จึงประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เพื่อให้ประชาชน
ตำบลด่านแม่คำมัน รับทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เวช อ่อนวงษ์
(นายเวช อ่อนวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

