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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5 

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

บริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  แถลง

นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยไมลงมติ  ทั้งน้ี ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง

นายกองคการบริหารสวนตําบล และใหนายกองคการบรหิารสวนตําบล  จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหาร

สวนตําบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ใหประกาศไวโดยเปดเผย  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลดวย 

ตามที่  กระผมนายไพศาล  ชมภูมิ่ง  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  ไดแถลงนโยบายการ

บริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 16  กุมภาพันธ  2555  น้ัน 

 บัดน้ี  ไดถึงกําหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  แลว  กระผม

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  ที่ผานมา  ดังตอไปน้ี 

 

1.   นโยบายดานศึกษา 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจกรรม

ดานการศึกษา  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  247,394.- บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  อาหารกลางวัน  โรงเรียนบานแมคํามี(รัตนปญญา)     งบประมาณ  45,940.- บาท  

2.  อาหารเสริม(นม)  โรงเรียนบานแมคํามี(รัตนปญญา)    งบประมาณ  38,784.- บาท 

3.  อาหารกลางวันพรอมอาหารวาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมคํามี   งบประมาณ 73,600.- บาท     

4.  จางพี่เลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมคํามี     งบประมาณ  74,670.- บาท 

5.  ทัศนศึกษานอกสถานที่        งบประมาณ  14,400.- บาท 

6.  จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2560     ไมใชงบประมาณ   

7.  จัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป 2560       ไมใชงบประมาณ   



8.  เย่ียมบานนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมคํามี   ไมใชงบประมาณ  

9.  ประเพณีถวายเทียนพรรษา     ไมใชงบประมาณ  

10.  สรางสุขนิสัยรักษสะอาด     ไมใชงบประมาณ 
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2.   นโยบายสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 

คณะผูบริหารไดเห็นถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรม   ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชากรในตําบล

แมคํามี   จึงไดสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  - บาท  

 

3.   นโยบายการพัฒนาดานสังคม 

คณะผูบริหาร ไดใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส   และผูประสบ

สาธารณภัยในตําบล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,138,974.- บาท 

มีรายละเอียดดังน้ี 

1. เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ      งบประมาณ  2,861,800.- บาท  

2. เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนพิการ      งบประมาณ  1,136,000.- บาท 

3. เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส     งบประมาณ  47,000.- บาท 

4. ประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ      งบประมาณ  11,700.- บาท 

5. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการถักไมกวาดทางมะพราวใหแก 

     ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส      งบประมาณ  24,534.- บาท 

6. ฝกอบการประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน     งบประมาณ  3,740.- บาท 

7. จัดการแขงขันกีฬาวูดบอล อบต.แมคํามีคัพ     งบประมาณ  30,000.- บาท 

8. สนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬา       งบประมาณ  12,700.- บาท 

9. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ    งบประมาณ  11,500.- บาท 

 

4.   นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

คณะผูบริหารไดดําเนินการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพืน้ฐานตางๆ   ใหครอบคลุมพื้นที่ใน

ตําบลแมคํามี   เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม และเพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพียงพอใน

การเกษตรและอุปโภคบริโภค   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,155,500.- บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมลูกรังไหลทางบานนางวิลัย โสภารัตนากูล ถึงบาน 

นายนิยม  สวนดอก  หมูที่ 1  บานปงเจริญ   งบประมาณ  108,000.- บาท 

2.  ซอมแซมถนนลูกรังพรอมลงหินคลุกคลองชลประทานถึงนานายเฉย  ธรรมจักร หมูที่ 2  

  บานทาลอ    งบประมาณ  10,600.- บาท 

3.  กอสรางทางข้ึนคนพิการพรอมหลังคากันสาดหนาอาคารสํานักงานอบต.แมคํามี  



 งบประมาณ  48,500.- บาท  (กําลังดําเนินการ) 

4.  กอสรางปอมยามรักษาการ อบต.แมคํามี    งบประมาณ  125,500.- บาท (กําลังดําเนินการ) 

5.  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนายสมัย โพธ์ิกําเหนิดถึงบานนายนพดล ทะนันชัย ซอย 11  

    หมูที่ 1 บานปงเจริญ   งบประมาณ  290,000.- บาท  (กําลังดําเนินการ) 

6.  กอสรางวางทอคสล.พรอมถมดินบานนายนพดล วงศพุฒิ ซอย3 หมูที่ 2 บานทาลอ   

    งบประมาณ  15,000.- บาท  (กําลังดําเนินการ) 

7.  กอสรางหองนํ้าสาธารณะลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 2 บานทาลอ 

งบประมาณ  106,500.- บาท  (กําลังดําเนินการ) 
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8.  รางรินสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กนานางราตรี กาวิจิตร ถึงรองโปง หมูที่ 2 บานทาลอ      

    งบประมาณ  292,000.- บาท   

9.  ขุดลอกลําเหมืองจากนานางสองเมือง ฟาหยาดถึงนานายสมกวน บัวบก   

    งบประมาณ  12,000.- บาท  (กําลังดําเนินการ) 

 

5.   นโยบายดานการพัฒนาดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

คณะผูบริหารไดสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา  

เพื่อเปนการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  การรักษาจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  11,700.- บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ    งบประมาณ  11,700.-บาท 

 

6.   นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

คณะผูบริหารไดสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมในการสงเสรมิและพัฒนาอาชีพของประชาชนใน

ตําบลแมคํามี  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  34,861.- บาท มีรายละเอียดดังน้ีดังน้ี 

1. อบรมการทํานํ้าพริกตางๆ   งบประมาณ  19,161.- บาท   

2. อบรมและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลแมคํามี (การทําหมอนอิง,กลองใสกระดาษทิชชู)    

    งบประมาณ  15,700.- บาท 

                                                                                                                                                                                                                           

7.   นโยบายดานสาธารณสุข 

คณะผูบริหารไดใหความสําคัญ สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนทุกครัวเรือนในตําบลแมคํามี  มี

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง หางไกลจากโรคภัยตาง ๆ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  71,430.- บาท มีรายละเอียด

ดังน้ี 



สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ตําบลแมคํามี  งบประมาณ 

40,000.- บาท  เพื่อดําเนินงานกิจกรรมโครงการ  ดังน้ี 

1.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสีย่งลดโรคในชุมชนตอเน่ือง ป60 งบประมาณ 20,325.- บาท 

1.2  สงเสริมการใชสมุนไพรปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน  งบประมาณ 10,000.- บาท 

1.3  ตรวจหาสารเคมีตกคางในรางกายเกษตรกร  งบประมาณ 12,450.- บาท 

1.4  อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในครอบครัว (อสค.)  งบประมาณ 22,725.- บาท 

1.5   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อลดภาวะแทรกซอน

ตอเน่ือง ป60  งบประมาณ  8,050.- บาท 

1.6   อบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจคนหามะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกงบประมาณ  10,400.-บาท 

1.7  ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ป 2560  งบประมาณ  15,875.-บาท 

1.8  ตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ตามเกณฑ ADL/ปญหาสําคัญหรือโรคที่

พบบอย และ กลุมโรค Geriatic syndromes เพื่อการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

ควบคุมและปองกันโรคอยางถูกตอง เหมาะสม ตําบลแม คํามี อําเภอหนองมวงไข 

ประจําป 2560   งบประมาณ  4,800.-บาท 
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1.9  สนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ ตําบลแมคํามี งบประมาณ  4,100.-บาท 

1.10  เครือขายอาสา เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ในชุมชน แบบมีสวนรวม 
        งบประมาณ 15,000. -บาท 

1.11  ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค   งบประมาณ 6,450.-บาท 

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

       อารมณ)    งบประมาณ  12,750.-บาท 

1.13  บริหารจัดการและพัฒนากองทุน(คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุน) 
       งบประมาณ  1,800.-บาท 

1.14  อสม. นักจัดการสุขภาพ ป 2560   งบประมาณ  45,995.-บาท 

2. ปองกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ    งบประมาณ 30,150.- บาท 

3. ปองกันควบคุมพิษสุนัขบา    งบประมาณ  1,280.- บาท 

 

8.   นโยบายการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คณะผูบริหารไดสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการดานกิจกรรม และการบริหารจัดการ  โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา

ในชุมชน    รวมเปนเงินทั้งสิ้น  184,167.- บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  จางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย  งบประมาณ 71,200.-บาท 

2.  เชาสถานที่เพื่อทิ้งขะมูลฝอยของอบต.แมคํามี   งบประมาณ  60,000.-บาท   



3.  บริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลแมคํามี อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร   

    งบประมาณ  50,967.-บาท   

4.  ถนนสวยพื้นที่สะอาด ทัศนียภาพงามตา 

  

9.   นโยบายการพัฒนาดานการเมือง 

คณะผูบริหารไดดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนใหเกิดความ

คลองตัว รวดเร็ว และถูกตอง พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน   โดยยึดการบริหารจัดการบานเมืองที่

ดี ตามหลักธรรมาภิบาล   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,300,232,.49 บาท มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทองถ่ิน ประจําป 2560 งบประมาณ 175,180.-บาท 

2.  จางเหมาบุคคลเปนผูชวยในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  งบประมาณ  79,195.46 บาท 

3.  จางบุคคลธรรมดาเปนคนงานทั่วไป  งบประมาณ  84,000.-บาท 

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

5.  ฝกอบรมสมาธิเพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.  

    พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางอบต.แมคํามี    งบประมาณ  8,150.-บาท 

6.  พัฒนาศักยภภาพบุคลากรของอบต.แมคํามี การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน/   

    พนักงานจางและความรูมาตรฐานวินัยทองถ่ินฉบับใหม  งบประมาณ  10,206.-บาท 

7.  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   งบประมาณ  10,089.- บาท 

8.  จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ   งบประมาณ   7,935.-บาท 

9.  บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของ อบต.   งบประมาณ  82,438.53 บาท 

10.  จางเหมาบริการ    งบประมาณ   5,000.- บาท 

11.  จัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   งบประมาณ   95,000.- บาท 
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12.  จัดซื้อวัสดุกอสราง     งบประมาณ   2,070.- บาท 

13.  จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร   งบประมาณ   53,600.- บาท 

14.  จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า     งบประมาณ   59,500.- บาท 

15.  โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน 

      ทองถ่ิน เขตพื้นที่อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร   งบประมาณ   18,000.- บาท 

16.  เชาเครื่องถายเอกสาร   งบประมาณ  28,800.-บาท 

17.  จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน    งบประมาณ  19,900.-บาท 

18.  จัดจางองคกรหรือสถาบันภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอบต.แมคํามี 

      งบประมาณ  16,000.-บาท 



19.  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง งบประมาณ  30,380.-บาท 

20.  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น    งบประมาณ  65}522.50 บาท 

21. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขต อบต.แมคํามี ไมใชงบประมาณ 

22.  จางเหมาจัดทําโครงเหล็กปายประชาสัมพันธ งบประมาณ  4,500.- บาท 

23.  ติดต้ังมาตรวัดนํ้า หมูที่ 1 – หมูที่ 4  งบประมาณ  214,000.- บาท (กําลังดําเนินการ) 

24.  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อาคารสํานักงาน รั้วสํานักงาน (โดยการทําสีใหม)  

      งบประมาณ  148,500.- บาท  

 

 

 

บทสรุป 
 

  การดําเนินงานเพื่อแกปญหาและการพัฒนาตําบลแมคํามีไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตามนโยบาย

ดังกลาวน้ัน   จะไมสามารถประสบผลสําเร็จไดเลย  หากไมไดรับความรวมมือที่ดีจากทุก ๆ ฝาย  ไมวาจะเปนทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมคํามี  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

แมคํามี  ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ตําบลแมคํามีทุกทาน  เน่ืองจากการพัฒนา

ทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  จะตองอาศัยความเปนนํ้าหน่ึง ใจเดียวกัน  จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนานําไปสู

ความเจริญกาวหนาของตําบลแมคํามี  และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพี่นองประชาชนชาวตําบลแมคํามี 

กระผมและคณะผูบริหาร  จึงใครขอบคุณทานที่รวมกันสนับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุผล

สําเร็จที่พึงประสงคตามนโยบายที่ไดแถลงไวทุกประการ  ขอขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

(นายไพศาล  ชมภูมิ่ง) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลแมคําม ี


