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ท่านประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมค่อและท่านสมาชกิสภาผูท้รงเกยีรตทิุกท่าน 
 

ตามทีไ่ด้มกีารเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ดูคอเมื่อวนัที่ ๒๘ พฤศจกิายน 
๒564 และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ประกาศผลการเลอืกตัง้ให้กระผม นายธารา ชมสมองเลศิ 
เป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่คอ ตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ เรื่อง ผลการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จงัหวัด
แมฮ่่องสอน ลงวนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นัน้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 5๘/๕ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
จะเขา้รบัหน้าที ่

ให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเรยีกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
เพื่อใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโดยไม่มีการ
ลงมต ิทัง้นี้ภายในสามสบิวนันับแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล แต่
ก่อนทีก่ระผมจะแถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ กระผมขออนุญาตเรยีนท่านประธานสภา ผ่านไปยงัพ่อ
แมพ่ีน้่องชาวต าบลแม่อูคอทุกท่านขอขอบพระคุณทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจกระผมเขา้มาทัง้หลาย และมี
โอกาสก าหนดนโยบายใหม่ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของพ่อแม่พีน้่องชาวต าบลแม่อูคออย่างแทจ้รงิ กระผมและเพื่อนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลทุกท่าน ขอยนืยนัด้วยความตัง้ใจจรงิที่จะท างานเพื่อรบัใช้พี่น้องประชาชนต าบลแม่อูคอ
ด้วยความมุ่งมัน่ ภายใต้หลกัธรรมมาภบิาล ทัง้นี้เพื่อให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้นของพี่น้องประชาชน
ต าบลแมอู่คอ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ท่านประธานสภาทีเ่คารพ 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมอุ่คอสามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่ง
มทีศิทางและสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระผมจงึได้ก าหนดนโยบายการ
บรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อูคอออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนงานที่เป็นเรื่อง
เร่งด่วนจะต้องด าเนินการ และส่วนงานทีจ่ะต้องบรหิารจดัการเพื่อด าเนินการในระยะเวลา 4 ปี ตาม
วาระ โดยมรีายละเอยีดตามนโยบายดงันี้ 

๑.นโยบำยเร่งด่วน 
๑.๑ เปิดโอกาสใหป้ระชาชน ผูน้ าชุมชน ผูท้รงคุณวุฒเิขา้ถงึและมสี่วนรว่มในการแสดง

ความ 
คดิเหน็เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาต าบลแม่อูคอใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไปในอนาคต 

1.2 รบัฟังความคดิเหน็ผูม้สี่วนได ้ ส่วนเสยีในการด าเนินการถ่ายโอนถนนเสน้แม่ลามา 
บา้น 
แมอู่คอหลวงและบา้นแมสุ่รนิน้อย 

1.๓ ด าเนินส ารวจถนนทุกเสน้ทางทีม่อียูเ่พื่อด าเนินการซ่อมแซมส่วนทีเ่สยีหายใหค้ง
สภาพ 
พรอ้มใชแ้ละรองรบัการพฒันาในอนาคต 

1.4 ด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูเตรยีมด าเนินการจดัระเบยีบการใชท้ีด่นิผ่านขอ้บญัญตัติ าบล
ใน 
ปีงบประมาณหน้า 

๑.๕ ปรบัปรงุการใหบ้รกิารชุมชน เกีย่วกบัการอนุมตักิารออกใบอนุญาตของผูม้าตดิต่อ
ราชการประเภทต่างๆ ใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ ลดขัน้ตอนการด าเนินงาน เพื่อใหผู้ร้บับรกิารมี
ความพงึพอใจและเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการมคีวามเชื่อมัน่และเขา้มาด าเนินการใน
พืน้ทีไ่ดอ้ย่างมัน่ใจ 

2.นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
๒.๑ ด าเนินการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนสายหลกัและถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้

มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี รวมถึงถนนสญัจร เพื่อขนส่งสนิค้าทางการ
เกษตรใหร้วดเรว็และปลอดภยั 

๒.๒ ด าเนินการก่อสรา้ง พฒันา ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ ารุงรกัษาพฒันาแหล่ง
น ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค บรโิภค 



๒.๓ ขยายการบรกิารไฟฟ้าสาธารณะ ระบบไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและพฒันาคุณภาพชวีติตามความตอ้งการของประชาชน 

2.4 รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้าและทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจดัขยะมลูฝอยและ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
 

3.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
๓.๑ สนบัสนุน ส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลอืก นวเกษตรและเกษตร

อนิทรยี ์รวมทัง้ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ก่เกษตรกร 
๓.๒ ส่งเสรมิอาชพีและพฒันาฝีมอืแรงงาน และเพิม่รายได้ให้กบัประชาชน โดยยดึหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ
๓.๓ ส่งเสรมิให้ประชาชนได้น าภูมปัิญญาท้องถิน่มาใช้ให้เกดิประโยชน์ เพื่อเพิม่รายได้

ใหแ้ก่คนในทอ้งถิน่ 
 
 
๓. 4 ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุ่ม / จดัตัง้กลุ่มอาชพีต่างๆ แต่ละกลุ่มในเขตต าบลร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนก าหนดยุทธศาสตรใ์นการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและสามารถสรา้งเครอืขา่ยรว่มกบัต าบลอื่นไดต่้อไป 

 
4.นโยบำยด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วฒันธรรม 
สำธำรณสขุและกีฬำ นันทนำกำร 

๔. 1 พฒันาและปรบัปรุงศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในเขตต าบลใหม้คีุณภาพ สภาพแวดลอ้มทีด่ ี
เพื่อเตรยีมความพรอ้มของเดก็ก่อนเขา้สู่ระบบโรงเรยีน 

๔.๒ สนับสนุนค่าพาหนะ วสัดุ อุปกรณ์สื่อการเรยีนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่เด็ก 
นกัเรยีนเยาวชนและประชาชนในเขตพืน้ที ่

๔.๓ สนบัสนุนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูใหชุ้มชน 
๔.๔ จดัใหม้สีวสัดกิารส าหรบัผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ใหท้ัว่ถงึทุกหมูบ่า้น 
๔.๕ จดัใหม้กีารอนุรกัษ์ ส่งเสรมิรือ้ฟ้ืน สบืทอด ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 

วฒันธรรม ส าคญัประจ าหมู่บา้น และวนัส าคญัทางศาสนา 
4.6 เฝ้าระวงั ตดิตามสถานการณ์โรคระบาดและโรคตดิต่อที่อาจเกดิขึน้ในเขตต าบลแม่ดู

คอ 
๔.๗ ส่งเสรมิเดก็ เยาวชน ประชาชนดา้นดนตร ีกฬีาและการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
๔.8 สนับสนุนนโยบายของรฐับาล ในการป้องกนัยาเสพติด โดยจดัให้มสีนามกีฬาและ

จดัการ 
แขง่ขนักฬีาระดบัหมูบ่า้นและระดบัต าบล เพื่อเดก็ เยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพตดิ 



๔.๙ สนับสนุนกจิกรรมกลุ่มเดก็และเยาชน สตรแีม่บ้าน อสม. อปพร. ภายในต าบลแม่อู
คอ 

๔.10 จดัหารถฉุกเฉินและสนบัสนุนการรกัษาพยาบาล รบั-ส่งผูป่้วยหรอืเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 
5. นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติ 

๕.๑ สนับสนุนจดัระเบยีบการใชท้ี่ดนิผ่านขอ้บญัญตัติ าบล ตามแนวคดิ "คนอยู่ได ้ป่าอยู่
ได"้ 

๕.๒ รณรงคใ์หป้ระชาชนเหน็คุณค่า หวงแหนทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชน สรา้งจติส านึก
ต่อส่วนรวมการรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะทรพัยากรแหล่งน ้า ป่าไม ้ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๕.๓ สนับสนุนการปรบัปรุงภูมทิศัน์และทรพัยากรธรรมชาตใิห้คงสภาพที่สวยงามทัง้ใน
องคก์รและในเขตพืน้ที ่

๕. ๔ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสรมิให้มกีารปลูกป่า
ชุมชน 

 

๖.นโยบำยด้ำนกำรพฒันำกำรท่องเท่ียว 
๖.1 ส่งเสรมิและบรหิารจดัการแหล่งท่องเที่ยวที่มอียู่เดมิ ให้เกดิการบรหิารจดัการแบบมี

ส่วนรว่ม ทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื และสามารถพฒันาต่อได้ 
๖.๒ ส ารวจแหล่งท่องเทีย่วใหม ่และพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเพิม่ 
๖.๓ พฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่ม ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชงิอนุรกัษ์ และผลกัดนัให้เป็น

แหล่งท่องเทีย่วศกึษาธรรมชาต ิเพื่อสนบัสนุนมคัคุเทศกน้์อย 
๖.๔ ขยายแหล่งท่องเทีย่ว ใหก้ระจายไปในชุมชนและหมู่บา้น โดยพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

แบบโฮมสเตย ์เพื่อกระจายรายไดใ้หก้บัครอบครวัและชุมชน 
๖.๕ พัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยว ที่มีเฉพาะช่วงฤดู เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวได้

ตลอดปีโดยอาศยัการท่องเทีย่วแบบ การศกึษา วฒันธรรม วถิชีวีติ ประเพณชีนเผ่า 
 

๗. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
๓.1 จดับรรยากาศที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรบั

ประชาชน ด้วยการยิม้แยม้ แจ่มใส เตม็ใจให้บรกิาร โดยยดึหลกั "การบรกิาร คอืงานของเรา เขา้ใจ 
เขา้ถงึ พฒันา" 

3.๒ เพิม่ทกัษะ ความสามารถของพนักงานและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มี
ประสทิธภิาพในการบรกิารประชาชนใหร้วดเรว็ ถูกตอ้ง เสมอภาคและเป็นธรรม 

๗.๓ ปรบัปรุงและพฒันารายได้ในด้านการจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ทัว่ถงึและเป็นธรรม 



๗.4  เน้นการบรหิารราชการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิาร
จดัการมากขึน้ โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็ รวมถงึการตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผล
การปฏบิตังิาน 

7.๕ เน้นการบรหิารราชการโดยยดึหลกัการบรหิารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี(หลกัธรรมมาภิ
บาล)ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ส านึก
รบัผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า 

๙.๖ ปรบัภูมทิัศน์และสภาพแวดล้อมในองค์กร พร้อมทัง้ส่งเสรมิคุณภาพและอนามยั
สิง่แวดลอ้ม 

 

ท่านประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมอู่คอ ทีเ่คารพ 
การก าหนดนโยบายบรหิารราชการท้องถิ่นของกระผมที่กล่าวมาข้างต้น ได้วางอยู่บน 

พื้นฐานข้อมูลความเป็นจรงิของต าบล ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ
ปกครอง สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์อ าเภอ และยุทธศาสตร์จงัหวดั เพื่อให้โครงการที่จะพฒันาใน
ระดับต าบล สามารถน าเข้าไปในแผนพัฒนาระดับอ าเภอและจังหวัดได้ รวมไปถึงการขอรบั
งบประมาณสนับสนุนในด้านต่างๆอีกด้วย และในการนี้  เพื่อให้การบริหารงานของกระผม มี
ประสทิธภิาพและบรรลุผลส าเรจ็ กระผมขอแนะน าทมีงานบรหิารที่จะเขา้มาช่วยในการบรหิารงาน
ของกระผมดงันี้ 

๑.นำยสมศกัด์ิ ธรรมธวชัสกลุ ต ำแหน่ง รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อคูอ 
๒.นำยชยัรตัน์ ชอบขนุเขำ ต ำแหน่ง รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อคูอ 
3.นำยพีรดนย ์พิบลูธรรมวงศ ์ต ำแหน่ง เลขำนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อคูอ 
 

กระผมพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารขอใหค้วามเชื่อมัน่แก่สภาแห่งนี้ ว่าจะบรหิารราชการดว้ย
ความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ดูคอให้มีความก้าวหน้า 
ทัง้นี้ โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชนต าบลแม่ดคูอเป็นทีต่ ัง้อย่างแทจ้รงิ และขา้พเจา้เชื่อมัน่ว่า จะ
ไดร้บัการสนับสนุน จากสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่อูคอทุกท่าน ที่จะร่วมกนัท างานให ้
บรรลุผลส าเรจ็ไดต้ามนโยบายทีแ่ถลงไวน้ี้ ทุกประการ 

 

จงึขอแถลงนโยบายมา เพื่อใหส้ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมค่อทราบ 
 

 
นายธารา ชมสมองเลศิ 

  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมค่อ 


