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********************* 
 

เรียน  ทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหลอ่ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยหลอ่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 

  ตามที่ น ายกอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ลดอยห ล่ อ ได้ ค รบ วาระ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  และได้มีการประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ  
ในวันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น 
พร้อมรับรองผลการเลือกตั้ง โดยข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง ได้รับเลือกให้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 
  กระผม ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง และทีมงาน ได้รับความไว้วางใจ 
จากประชาชนในเขตตำบลดอยหล่อ เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหาร



๒ 

ส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลดอยหล่อ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นระยะเวลา ๔ ปี ในการที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อทำความรู้จักและรับทราบถึงปัญหา 
ของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้  กระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้
สัญญาประชาคมกับพ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบลดอยหล่อว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด  ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบล
ดอยหล่อน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลดอยหล่อ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ถูกกำหนดให้
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข  
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
  นโยบายที่ผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ   
จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด  
๗ ด้าน  ดังน้ี 
  
 ๑. นโยบายเร่งด่วน 

๑.๑ ผลักดันการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลเมืองดอยหล่อ 
ภายในปพี.ศ. ๒๕๖๘ 

๑.๒ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานีสูบน้ำ
ด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการใช้น้ำอุปโภคบริโภค 
เพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลดอยหล่อ 

๑.๓ ด้านการศึกษา โรงเรียนดอยหล่อวิทยา “การศึกษาตลอดชีวิต” 
๑.๔ ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๑.๕ ช่วยเหลือและเยียวยา พี่น้องประชาชนตำบลดอยหล่อ ที่ได้รับผลกระทบจาก

โรคระบาดโควิด – ๑๙ 



๓ 

 
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้

มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังน้ี 

๒.๑ การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
๒.๒ เสนอโครงการถนนเครือข่ายทางหลวงชนบท เชื่อมกับกรมทางหลวงและ 

กรมทางหลวงชนบทกับถนนทางหลวงท้องถิ่น 
๒.๓ จัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร  

เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔ ติดตั้งแสงสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตชุมชนให้มากที่สุด 
๒.๕ ดูแลถนนหนทางให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 

พี่น้องประชาชน 
๒.๖ ขุดลอก คูคลอง ลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่ 

 
 ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่ วนตำบลดอยหล่อ  จะส่ งเสริมสนับสนุนและผลักดัน 
ให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทาง
ดังน้ี 
 ๓.๑ สนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  
 ๓.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัว เองและ
ครอบครัวได้  
 ๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 



๔ 

 ๓.๕ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมแบบที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย  
เพื่ออนาคตของลูกหลานจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยแต่ภาคเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว 
 
 ๔. นโยบายด้านสังคม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลดอยหล่อ
เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชน
ในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีแนวทางดังนี ้
 ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ 
 ๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ๔.๓ ให้การสงเคราะห์ การส่งเสริม ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
 ๔.๔ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
 ๔.๕ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู้ภัย อปพร. และรถกู้ชีพ กู้ภัย 
ให้บริการประชาชน 
 
 ๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้
มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
ในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังน้ี 
 ๕.๑ ส่งเสริมให้พี่น้องชาวตำบลดอยหล่อ มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 ๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล 
 ๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลดอยหล่อ  ป้องกันโรคระบาด  
และโรคติดต่อ โดยมีการตรวจสุขภาพประจำปี 
 ๕.๔ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๕ 

 ๕.๕ การพัฒนาจัดที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล 
 ๕.๖ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุล และยั่งยืน 
 ๕.๗ การดำรงชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโรคระบาดโควิด – ๑๙ 
 
 ๖. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนใน
ตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริม
จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 
 ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๖.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนดอยหล่อวิทยา 
 ๖.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 
 ๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง  
 ๖.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล 
 ๔.๖ การพัฒนาโรงเรียนดอยหล่อวิทยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๖.๗ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา 
 ๖.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 
 ๖.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และการกีฬาให้โดดเด่นทุกระดับ 
 ๖.๑๐ ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านกีฬา ศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูง 
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
  
 ๗. นโยบายด้านการเมอืงการบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี ้
 ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน 



๖ 

 ๗.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพพจน์ องค์กร ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 
 ๗.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
 ๗.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 ๗.๕ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ข้าราชการ พัฒนาบุคลากรทุกมิติ 
 ๗.๖ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๗.๗ พัฒนารายได้ การปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 
  
ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน 

 นโยบายทั้ง ๗ ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติ
ให้เป็นจริงได้ หากไม่ ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภาฯ กำนัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ  
และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลดอยหล่อ ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนในตำบลดอยหล่อ เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยหล่อ ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผมพร้อมทีมงามบริหารจะเป็น  
ผู้ประสานขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะพัฒนาตำบลดอยหล่อ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องบูรณาการการบริหาร การจัดการจากพี่น้องชาว 
ดอยหล่อ ในทุกๆมิติ ทุกๆด้าน ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน ตามที่กระผมได้กล่าวมา เพื่อพัฒนา
ตำบลดอยหล่อ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยหล่อในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 
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