
 

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

ค าแถลงนโยบายของ นายวาโย ด่านไทยวัฒนา นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลแม่ค า เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

 ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งให้ กระผมนายวาโย ด่านไทยวัฒนา 
เป็น ผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 บัดนี้ กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลแม่ค า โดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562) และพระราชบัญญัติก าหนดแผน   
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2                     
พ.ศ. 2549) ปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว  

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14  พ.ศ. 2562) จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึง
เจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า ให้มีความ เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองการปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบลแม่ค าทุกคน ดังนี้ 
 
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.1 การศึกษาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และมุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 1.2 ส่งเสริมการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนเทศบาลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 1.3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลแม่ค า เพ่ือรองรับการจัดการศึกษานอก
ระบบให้มีความหลากหลายในลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 1.4 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติและของท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้านให้อยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและประชาชนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเน้น
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาโดยตรง 
 1.6 จัดให้มีส่วนพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 1.7 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สารสนเทศอย่าง                       
เท่าทันโลก  
 
2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1 พัฒนาชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลแม่ค าให้มีความพร้อมในทุกมิติ อย่างเท่าเทียมกันโดย
พิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้าน 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น และสุขภาพแข็งแรง 
2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างโอกาสช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
2.5 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและให้บริการ   

ขั้นพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม 
/2.6 ส่งเสริมสนับสนุน… 
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2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาในทุกด้าน เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงกีฬา 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการพักผ่อนและออก

ก าลังกายแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

3. นโยบายด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 สนับสนุนการก่อสร้างถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลแม่ค าให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนา คู คลอง ในเขตพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัยและจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
3.3 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลแม่ค าเพ่ือเพ่ิมเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้

เพียงพอ 
3.5 เพ่ิมเติมไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างเพียงพอ บนท้องถนนยามค่ าคืน เพ่ือความปลอดภัยของ                        

คนในชุมชน 
3.6 สร้างระบบประปาเทศบาลต าบลแม่ค าด้วยระบบที่มีมาตรฐานเพ่ือสุขภาพอนามัยและอ านวย                  

สะดวกแก่คนในชุมชน 
 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 พัฒนาส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม 

รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและหลากหลาย

รูปแบบ อาทิ ถนนคนเดิน เพ่ือจัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละชุมชน 
4.3 พัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4.4 สร้างโอกาสและส่งเสริมช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว               

ในเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
4.5 ประสานกับรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆ เพื่อระดมงบประมาณในการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค าให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ 
5.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะของพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
5.3 ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค า 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา บริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
 

6. นโยบายด้านการเกษตร 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
/6.2 ส่งเสริมและ… 
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6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ เกิดขึ้น เพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต และด้านการ
จัดการผลผลิตรวมถึง การจัดตั้งและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ให้มีองค์ความรู้ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบาย 

6.3 ลดต้นทุนการผลิต เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือการจัดหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ทั้งเรื่อง พันธุ์ ปุ๋ย และเครื่องจักรกลเกษตร 

6.4 คุ้มครอง/ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรืออ่ืนๆ ลดการใช้
สารเคมีเพ่ือรักษาคุณภาพของดิน และเพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร และคนในชุมชน 

6.5 แก้ไขระบบจัดการน้ าภาคในการเกษตร เพ่ือการใช้น้ าในการเกษตรอย่างท่ังถึงในทุกพ้ืนที่ 
  
7. นโยบายด้านบริหารจัดการ 

7.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และเพ่ิมประสิทธิภาพ                

ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้บริการเชิงรุกเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
7.3 พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ทุกภาคส่วน ให้มีความรู้

ความสามารถ สร้างโอกาส ขวัญก าลังใจให้บุคลากรในองค์กรได้มีบทบาทต่อการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างาน 

7.4 พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้งานในหน้าที่ด้านต่างๆของเทศบาลต าบลแม่ค ามาสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

7.5 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาวิจัยเพื่อได้แนวทางในการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลแม่ค าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.6 จัดให้มีเจ้าพนักงานเทศกิจ อ านวยความสะดวกกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลกวดขันความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ 

7.7 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สะดวก ฉับไว  
(one stop service) 

 
8. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8.1 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และ สัญญาณ Wi-fi  เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลแม่ค า 

8.2 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

8.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
8.4 สนับสนุนเครือข่าย อปพร.  หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือบริการด้านความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยในชุมชน 
8.5 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันดูแล สอดส่องช่วยเหลือ                       

ซึ่งกันและกัน 
8.6 ปรับปรุง บ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมริมทางถนนให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
8.7 จัดสร้างเส้นทางจักรยาน เพ่ือการลดปัญหาโลกร้อนและมลภาวะ ประหยัดพลังงานส่งเสริม                   

การท่องเที่ยว 

--------------------------------------------- 


