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พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลพ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2546  มาตรา 58/5  บัญญัติวา “กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการ

บริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  แถลง

นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล  โดยไมลงมติ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตำบล และใหนายกองคการบริหารสวนตำบล  จัดทำรายงานแสดงผลการปฏบิัติงานตาม

นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป  คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหาร

สวนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ใหประกาศไวโดยเปดเผย  ณ ที่ทำการองคการบริหารสวน

ตำบลดวย 

ตามที่ กระผมนายไพศาล  ชมภูมิ่ง  นายกองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี ไดแถลงนโยบายการ

บริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี  เม่ือวันพฤหัสบดี  ที่ 16  กุมภาพันธ  2555  นั้น 

 บัดนี้  ไดถึงกำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว  กระผม

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี  ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ที่ผานมา  ดังตอไปนี้ 

 

1.   นโยบายดานศึกษา 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี  ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินกิจกรรม

ดานการศึกษา  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  287,922.76 บาท มีรายละเอียดดังนี ้

1.  อาหารกลางวัน  โรงเรียนบานแมคำมี(รัตนปญญา)      งบประมาณ  39,000.- บาท  

2.  อาหารเสริม(นม)  โรงเรียนบานแมคำมี(รัตนปญญา)     งบประมาณ  53,316.76 บาท 



3.  สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา     งบประมาณ 109,200.- บาท     

4.  จางพ่ีเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมคำมี     งบประมาณ  70,446.- บาท 

5.  ทัศนศกึษานอกสถานที่        งบประมาณ  4,000.- บาท 

6.  จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ประจำป 2560     ไมใชงบประมาณ   

7.  จัดงานวันแมแหงชาติ ประจำป 2560       ไมใชงบประมาณ   

8.  เยี่ยมบานนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมคำมี   ไมใชงบประมาณ  

9.  ประเพณีถวายเทียนพรรษา     ไมใชงบประมาณ  

10.  สรางสุขนิสัยรักษสะอาด     ไมใชงบประมาณ 

11.  สรางภูมิคมุกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตำบลแมคำมี (กิจกรรม โตไปไมโกง)    

      งบประมาณ  11,960.- บาท 
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2.   นโยบายการพฒันาดานสังคม 

คณะผูบริหาร ไดใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูประสบ

สาธารณภัยในตำบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,482,194.54 บาท  

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผสููงอายุ      งบประมาณ  3,090,900.- บาท  

2. เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพคนพิการ      งบประมาณ  1,276,000.- บาท 

3. เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผปูวยเอดส     งบประมาณ  48,000.- บาท 

4. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     งบประมาณ  960.- บาท 

5. พัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย    งบประมาณ 19,760.- บาท 

6.   ใหความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับงานสวัสดิการ ผูพิการและระเบียบการจายเงิน

 เบี้ยยังชีพความพิการ      ไมใชงบประมาณ 

7.   ใหความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับงานสวัสดิการ ผูสูงอายุและระเบียบการ 

     จายเงนิเบ้ียยังชีพผสููงอายุ     ไมใชงบประมาณ 

8.   จัดการแขงขันกีฬาวูดบอล อบต.แมคำมีคัพ     งบประมาณ  39,698.- บาท 

9.   สนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬา       งบประมาณ  6,520.- บาท 

10.  สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับผสููงอายุ        งบประมาณ  26,100.- บาท 

11.  ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ     งบประมาณ  13,120.54 บาท 

12.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    งบประมาณ  834.- บาท 

 

3.   นโยบายการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

คณะผูบริหารไดดำเนินการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  ใหครอบคลุมพื้นที่ใน

ตำบลแมคำมี  เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคมและเพื่อใหประชาชนมีน้ำเพียงพอใน

การเกษตรและอุปโภคบริโภค   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  3,845,800.- บาท มีรายละเอียดดังนี ้



1. กอสรางถนนคสล.นานางมะลิ ยาดีถึงคันคลองชลประทาน ซ.10 หมูที ่3  

    งบประมาณ  965,000.- บาท 

2. กอสรางถนนคสล.นานางประไพ กันทาธรรมถึงคันคลองประทาน ซ.10 หมูที ่4 

 งบประมาณ  845,000.- บาท 

3.  กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลติคคอนกรีตจากประปา หมูที1่ ถึงบานนางตุด ติจะสอน 

 งบประมาณ  208,000.- บาท   

4.  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคคอนกรีต ซอย 5 หมูที ่2 บานทาลอ  

    งบประมาณ  154,000.- บาท  

5.  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคคอนกรีตจากบานนายผดงุศิลป ศรีใจอินทร 

    ถึงบานนายคำ สุจาคำ หมูที ่2 บานทาลอ   งบประมาณ  316,000.- บาท   

6.  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคคอนกรีตจากบานนายประเสริฐ ทิพยกมลพันธ 

    ถึงบานนายสมศักดิ ์ทิพยวัน หมูที2่ บานทาลอ   งบประมาณ  336,000.- บาท  

7.  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคคอนกรีตจากบานนายประสงค ตอเขตถึงบานนายวิชัย ใจอินตะ      

    หมูที ่3  งบประมาณ  239,000.- บาท   

8.  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคคอนกรีตจากบานนายสหวัฒฒ พิมสาร 

    ถึงบานนายประสงค ตอเขต หมูที ่3    งบประมาณ  149,000.- บาท   
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9.  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคคอนกรีตจากบานนางสาวสวัสดิ์ศร ีเสนปนถึง 

    บานนายทรงศกัดิ ์ เมืองมานอย หมูที ่4   งบประมาณ  66,000.- บาท   

10.  กอสรางหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. รูปทรงถวยแชมเปญ สูง 20 เมตร  

      งบประมาณ  496,000.- บาท 

       11.  ตอเตมิอางลางหนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมคำมี   งบประมาณ 25,000.- บาท 

       12.  ปรับปรุงหองน้ำศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    งบประมาณ 46,800.- บาท 

 

4.   นโยบายดานการพัฒนาดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

คณะผูบริหารไดสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา  

เพ่ือเปนการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  การรักษาจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน รวมเปนเงินทั้งสิ้น  72,318.- บาท มีรายละเอียดดังนี ้

1. สนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬา   งบประมาณ  6,520.- บาท 

2. สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับผสููงอายุ   งบประมาณ  26,100.- บาท 

3. จัดการแขงขันวดูบอล อบต.แมคำมีคัพ   งบประมาณ  39,698.- บาท 

 

5.   นโยบายการพฒันาดานเศรษฐกิจ 



คณะผูบริหารไดสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใน

ตำบลแมคำมี  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  54,005.50 บาท มีรายละเอียดดังนีด้ังนี้ 

1. อบรมและสงเสริมอาชีพใหแกกลมุสตรีตำบลแมคำมี    งบประมาณ  19,827.50.- บาท   

2. ฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุตำบลแมคำมี     งบประมาณ  14,413.- บาท 

3. พัฒนาอาชีพใหแกคนพิการและผูดอยโอกาส   งบประมาณ  19,765.- บาท 

                                                                                                                                                                                                      

6.   นโยบายดานสาธารณสุข 

คณะผูบริหารไดใหความสำคัญ สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลแมคำมี   

มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง หางไกลจากโรคภัยตาง ๆ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  129,430.- บาท มีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ตำบลแมคำมี  งบประมาณ 

40,000.- บาท  เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  ดังนี้ 

1.1  คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคในชุมชนตอเนื่อง ป 2561.- บาท 

1.2  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือลดภาวะแทรกซอน

ตอเนื่อง ป 2561  งบประมาณ 10,000.- บาท 

1.3  อบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจคนหามะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก ป 2561 

1.4  อบรมอาสาสมัครดูแลผสููงอายุในครอบครัว (อสค.) ป 2561 

1.5  เครือขายอาสาเพ่ือเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชนแบบมีสวนรวม  

1.6  อสม.ตนแบบการจัดการขยะในครัวเรือน 

1.7  ตรวจหาสารเคมีตกคางในรางกายเกษตรกร 

1.8   ควบคุมปองกัน วัณโรค 

1.9   สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป 
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1.10  ผูสูงวัย ใสใจรักสุขภาพ ป 2561 

1.11   อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ป 2561 

1.12   สงเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม ผูพิการ/ผูดูแล โดยใชหลัก 3อ. (อาหาร ออกกำลัง     

  กาย อารมณ) ประจำป 2561 

1.13   ออกกำลังกายกลางแจงเพ่ือสุขภาพของบานปงเจริญ 

1.14   สงเสริมเฝาระวังโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กออนวัยเรียน 

1.15   สงเสริมทนัตสุขภาพและอนามัยในชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 5.-บาท 

2 ปองกันควบคุมโรคตดิตอและไมติดตอ     งบประมาณ 3,100.- บาท 

3 ปองกันควบคุมพิษสุนัขบา     งบประมาณ  6,000.- บาท 

4 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา     งบประมาณ  330.- บาท 



5 พระราชดำริดานสาธารณสุข งบประมาณ  80,000.- บาท 

 

7.   นโยบายการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คณะผูบริหารไดสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการดานกิจกรรม และการบริหารจัดการ  โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา

ในชุมชน  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  177,982.- บาท มีรายละเอียดดังนี ้

1.  จางเหมากำจัดขยะมูลฝอยตำบลแมคำมี     งบประมาณ 33,000.-บาท 

2.  จางเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ  งบประมาณ  35,700.-บาท   

3.  จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหนาที่ทายรถขยะเพ่ือเก็บขยะ    งบประมาณ  52,000.-บาท   

4.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 งบประมาณ  8,210.-บาท   

5.  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแมคำมี อ.หนองมวงไข จ.แพร   

    งบประมาณ 49,072.- บาท 

  

8.   นโยบายการพัฒนาดานการเมือง 

คณะผูบริหารไดดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนใหเกิดความ

คลองตัว รวดเร็ว และถูกตอง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน   โดยยึดการบริหารจัดการบานเมืองที่

ดี ตามหลักธรรมาภิบาล   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,081,017.61 บาท มีรายละเอียดดังนี ้

1. จางเหมาบุคคลเปนผูชวยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได     งบประมาณ  84,000.- บาท 

2.  จางบุคคลธรรมดาเปนคนงานทั่วไป    งบประมาณ  84,000.- บาท 

3.  จางเหมาบุคคลทำความสะอาดที่ทำการ อบต.แมคำมี    งบประมาณ  84,000.- บาท 

4.  จางเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยที่ทำการอบต.แมคำมี    งบประมาณ  70,451.65 บาท 

5.  จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   งบประมาณ  1,026.- บาท 

6.  บำรุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของ อบต.    งบประมาณ  82,574.80 บาท 

7.  ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอหนองมวงไข   

                     จังหวัดแพร  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561    งบประมาณ  18,000.- บาท 

8.  อินเทอรเน็ตตำบล    งบประมาณ  25,148.16 บาท 

9.  เชาเครื่องถายเอกสาร งบประมาณ 30,000.- บาท 

10.  จางเหมาบริการ    งบประมาณ  44,380.- บาท 
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11.  จัดทำและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   งบประมาณ  47,300.- บาท 

12.  จางองคกรหรือสถาบันภายนอกเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ อบต.แมคำมี     

      งบประมาณ  16,000.- บาท 

13.  จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตอบต.แมคำมี     ไมใชงบประมาณ 



14.  โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศนูยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน 

      ทองถ่ิน เขตพ้ืนที่อำเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร    งบประมาณ  18,000.- บาท 

15.  จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค ชนิด 6 ลอ ขนาด 4,000 ลิตร 

      งบประมาณ  2,420,000.- บาท 

16.  เกาอ้ีขาเหล็ก   งบประมาณ  3,600.- บาท 

17.  เกาอ้ีทำงานขาพลาสติก    งบประมาณ  2,200.- บาท 

18.  เกาอ้ีสำหรับใชในหองประชุมโครงและขาเกาอ้ี ทำจากเหล็กกลม ที่นั่งและหลังพิง 

      ทำจากไมอัดบุฟองน้ำหุมดวยหนังเทียม   งบประมาณ  51,000.- บาท 

19.  เครื่องคอมพิวเตอร    งบประมาณ  22,000.- บาท 

20.  ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงาน อบต.แมคำมี   

      งบประมาณ  6,097.- บาท 

21.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานสวนตำบลเปนกรณีพิเศษ  

      งบประมาณ  486,740.- บาท 

22.  จัดซื้อตกูระจกบานเลื่อนสูง ชนิดกระจก   งบประมาณ  4,000.- บาท 

23.  จัดซื้อถังกรองน้ำรวมอุปกรณประกอบพรอมติดตั้งประปา หมูที ่1 งบประมาณ 445,500.- บาท 

24.  ปมสูบน้ำบาดาล แบบเทอรไบร   งบประมาณ  35,000.- บาท 

 

 

บทสรุป 
 

  การดำเนินงานเพื่อแกปญหาและการพัฒนาตำบลแมคำมีไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย

ดังกลาวนั้น จะไมสามารถประสบผลสำเร็จไดเลย หากไมไดรับความรวมมือที่ดีจากทุก ๆ ฝาย ไมวาจะเปนทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล

แมคำมี  ตลอดจนสวนราชการที่เก่ียวของและประชาชนในพื้นที่ตำบลแมคำมีทุกทาน  เนื่องจากการพัฒนาทองถ่ิน

ใหเจริญกาวหนา จะตองอาศัยความเปนน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนานำไปสูความ

เจริญกาวหนาของตำบลแมคำมีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพ่ีนองประชาชนชาวตำบลแมคำมี 

กระผมและคณะผูบริหาร  จึงใครขอบคุณทานที่รวมกันสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุผล

สำเร็จที่พึงประสงคตามนโยบายท่ีไดแถลงไวทุกประการ  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

    (นายไพศาล  ชมภูมิ่ง) 

     นายกองคการบริหารสวนตำบลแมคำมี 


