๖.๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๖.๖ สนับสนุนส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬา
ออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด เช่น ลานกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

การบริหารงานไปสู่นโยบาย "ปฏิรูปแม่อ้อ สู่ตำบลต้นแบบแห่งอนาคต"
จะสำเร็จได้จะต้องมาจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือจากท่าน
ประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้
ต่อไป ขอขอบคุณครับ
นายสมคิด ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
๑. นายทองเล็ก กันจินะ
๒. นายธวัชชัย คำจันทร์
๓. นายไทยรัฐ คำขา
๔. ดร.ก้องภพ วังสุนทร
๕. นายสมบัติ นันติ

คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ คนที่ ๑
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ คนที่ ๒
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

๘

คำแถลงนโยบายของ นายสมคิด ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผม นายสมคิด ศรีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ขอแถลงนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่อ้อต่อประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้
ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ถึงฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ........(ที่จะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้) และแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
ตลอดถึงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันของตำบลแม่อ้อ
และสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นไปตามสัญญาประชาคม

๑

๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๕.๑ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย ว "ส่ ง เสริ ม งานประเพณี ข อพรใหญ่
พระเจ้าบุ" ให้เป็นประเพณีระดับตำบลเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
๕.๒ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย ว "ส่ ง เสริ ม งานประเพณี เ ดิ น ขอพร
พระธาตุกู่แก้ว" ให้เป็นประเพณีระดับตำบลเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
๕.๓ โครงการตำบลต้นแบบ "คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน" ดำเนินการบวชป่า
จัดตั้งกลุ่มคนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน เพื่อให้ป่าไม้ของตำบลแม่อ้ออยู่คู่ตำบลแม่อ้อสืบไป

ที่ให้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่อ้อ ในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และการพัฒนาตำบลแม่อ้อ ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดกลาง มีพื้นที่พัฒนาครอบคลุมทั้งตำบล มีทรัพยากรทางการบริหาร
ที่สามารถใช้ในการบริหารการพัฒนาอยู่อย่างจำกัด เช่น ความจำกัดด้าน
งบประมาณ ความจำกัดด้านบุคลากร ความจำกัดด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรทางการบริหารเหล่านี้ กระผมคิดว่า จะเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุถึงการมีเศรษฐกิจและสังคมที่ดี
มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้ชาวตำบลแม่อ้อมีความเป็นอยู่ที่ดี ข้อจำกัดเหล่านี้
จำเป็นต้องพึ่งพา องค์ประกอบภายนอก
กระผมมีแนวคิดในการพัฒนาที่จะบริหารการพัฒนาให้เกิด "การปฏิรูป
แม่อ้อสู่ตำบลต้นแบบแห่งอนาคต" (ปฏิรูป)หมายถึง การกระทำหรือดำเนินการ
ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน หรือได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม
การปฏิรูปแม่อ้อ สู่ตำบลต้นแบบแห่งอนาคต จึงเป็นการบริหารการพัฒนา
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนมากที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ในการดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้นนั้น กระผมจึงได้
กำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาเป็น ๒ ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรกและ
ระยะบริหารราชการ ๔ ปี ดังนี้

๖. ด้านสาธารณสุข
๖.๑ สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง "อนามัยบ้านจำผักกูด" โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งที่ ๒ เพื่อเป็นการบริการดูแลสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง โดยการประสานขอจัดตั้งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ โครงการตำบลต้นแบบ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ส่งเสริมการปลูก
แปรรูป และใช้สมุนไพรในการรักษาโรค
๖.๓ โครงการตำบลต้นแบบ "สุขภาพที่ดี" พัฒนาศักยภาพส่งเสริมให้
อสม.เป็นแกนนำสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
๖.๔ โครงการตำบลต้นแบบ "การบูรณาการขยะ" ส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยเริ่มจากครัวเรือน

๒

๗

๓.๓ โครงการตำบลต้นแบบ "การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพึ่งตนเอง"
โดยการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ของดีตำบลแม่อ้อ รองรับนักท่องเที่ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๑ โครงการตำบลต้นแบบ "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย บริการ
อินเตอร์เน็ต ฟรี! ทั่วตำบลแม่อ้อ"
๔.๒ โครงการตำบลต้นแบบ "ส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน" โดยบูรณาการกับโรงเรียนในเขตตำบลแม่อ้อ
๔.๓ โครงการตำบลต้นแบบ "ส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น" โดยการส่งเสริมการเรียนการสอน ประเพณี วัฒนธรรม ตำบลแม่อ้อ
ให้แก่คนรุ่นหลัง
๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา
๔.๕ โครงการตำบลต้นแบบ "โครงการแม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม"
สานต่อโครงการให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ โดยชุมชนเอง มีเวทีแสดงสินค้า
OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
๔.๖ พัฒนาห้องสมุด(บ้านหนังสือ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
อย่างดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

๖

นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

๑. ประสานผลักดันการก่อสร้างถนนสาย ๑๑๙๐ เหมืองง่า-จำบอน
(ช่วงบ้านจำผักกูดเชื่อมตำบลสันติสุข)
๒. ประสานผลักดันการก่อสร้างถนนสาย ๑๑๘๑ บ้านแม่แก้วเหนือบ้านใหม่ใน
๓. ประสานผลักดันการก่อสร้างถนนสายบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้าน
แม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๔
๔. จัดหารถขุดตีนตะขาบเพื่อใช้ในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆ และ
ส่งเสริมการทำการเกษตร จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือการปศุสัตว์ เป็นต้น
๕. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ๑๐ หมู่บ้านแรก
๖. จัดระบบรถสวัสดิการรับ-ส่งผู้ป่วยเข้าสู่สถานพยาบาลของรัฐ (รพ.สต.)
ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
๗. ประสานผลักดันการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อแห่งใหม่
๘. ประสานผลักดันการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อแห่งใหม่

๓

นโยบายในระยะการบริหารราชการ ๔ ปี

๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
๑.๑ ผลักดันยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อเป็นเทศบาล
ตำบลแม่อ้อ (ตามเจตนารมณ์ของประชาชน)
๑.๒ ผลักดันการเสนอขอจัดตั้งกิ่งอำเภอโดยให้ศูนย์ราชการอำเภอ
ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่อ้อ
๑.๓ โครงการตำบลต้นแบบ "ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน" โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทำแผนแม่บทหมู่บ้านไปสู่แผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
๑.๔ โครงการตำบลต้นแบบ "ด้านการบริหารจัดการที่ดี"
๑.๕ โครงการตำบลต้นแบบ "ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้"
๑.๖ โครงการตำบลต้นแบบ "ด้านการพัฒนาคน เพื่อพัฒนาตำบล"
๑.๗ สนับสนุนส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพและกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ
๑.๘ รับถ่ายโอนภารกิจเพื่อบริการประชาชน เช่น ภารกิจการสงเคราะห์
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ ๒,๐๐๐ บาทให้ อบต.ดำเนินการ
งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น (ทั้งนี้
เมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม)

๔

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และการ
สาธารณูปการ
๒.๑ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย อย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
๒.๒ ดำเนินโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนภายในตำบลและถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน - ตำบล
๒.๓ ประสานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหลักและถนนสู่พื้นที่
การเกษตร
๒.๔ ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำแม่อ้อ อ่างเก็บน้ำ
แม่แก้ว เป็นต้น ให้มีน้ำเพียงพอและทั่วถึง
๒.๕ ดำเนินการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งตำบล
๒.๖ พัฒนาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอุทิศที่ดินเพื่อขยายผิวจราจร

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ โครงการตำบลต้นแบบ "เศรษฐกิจพึ่งตนเองแบบครบวงจร"
โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ในกิจการสหกรณ์หรือเมื่อมีความพร้อมจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของกลุ่มต่างๆ
๓.๒ โครงการตำบลต้นแบบ "เกษตรอินทรีย์" ส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
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