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นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
เม่ือวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2564 

 
ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
  ตามท่ี  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เม่ือวันท่ี  3  กุมภาพันธ  
2564  ใหกระผม  นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ  เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ตั้งแตวันท่ี  
20  ธันวาคม  2563  นั้น 
 
  จากผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในครั้งนี้  ถือเปนฉันทามติท่ี
ประชาชนชาวจังหวัดแมฮองสอนไดมอบความไววางใจใหกระผมไดมีโอกาสทำหนาที่ในการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอีกวาระหนึ่ง  และถือเปนนิมิตรหมายอันดีที่กระผมจะไดรวมงานกับ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนทุกทาน  โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวจังหวัดแมฮองสอนใหอยูดีมีสุขเปนสำคัญ 
 
  บัดนี ้  กระผมไดกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน  โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ให
ความสำคัญกับการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน  โดย
บริหารงานตามกรอบอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตามท่ีกฎหมายไดกำหนดไว  กระผมขอเรียน
ใหทุกทานไดรับทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของกระผม  ที่มุงสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น  สรางการ
พัฒนาท่ียั่งยืนดวยการใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  พรอมท้ังจะดำเนินการแกไขปญหาและสนองตอบความ
ตองการของพ่ีนองประชาชน  เพ่ือประโยชนสุขของชาวจังหวัดแมฮองสอน 
 
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนท่ีเคารพ 
 
  จังหวัดแมฮองสอนเปนเมืองแมที่เพรียบพรอมและอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ  
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีผูคนที่มีจิตใจดีดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา  ถือเปนจุดเดนของจังหวัด
แมฮองสอน  แตทามกลางสิ่งดีๆ  เหลานี้  ก็ทำใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอนไดเชนกัน  นั่นก็
คือ  การท่ีจังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปา  ทำใหมีขอจำกัดในการพัฒนา  เพราะมีขอระเบียบ
กฎหมายมากมายกำหนดขั้นตอนเอาไว  ในขณะเดียวกันความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ก็ทำใหความ
ตองการแกไขปญหาของแตละพื้นที่  แตละชาติพันธุแตกตางกันออกไป  และที่สำคัญก็คือ  ขอจำกัดดาน
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเอง  ที่มีงบประมาณนอยที่สุดของประเทศเปนลำดบัท่ี  
2  จากเหตุปจจัยตางๆ  เหลานี้  ประกอบกับประสบการณในการทำงานในฐานะตัวแทนของพ่ีนองชาวจังหวัด
แมฮองสอนมาหลายป  กระผมจึงมีแนวคิดในการบริหารงาน  ดังนี้ 
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  ประการแรก  แตกตางได  แตไมแตกแยก  โดยเราตองยอมรับความแตกตางทางความคิด
ของทุกคน  และเชื่อมั่นวา  เพราะความคิดที่แตกตาง  จะทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน  และสุดทาย  เราจะไดสิ่ง
ที ่ดีที ่สุดที่ผานการกลั่นกรองมาแลว  โดยเฉพาะภาคการเมืองตองตระหนักอยูเสมอวา  นักการเมืองเปน
ตัวแทนของประชาชน  มาจากความไววางใจของประชาชน  ตองไมสรางความแตกแยกทางสังคม  ไมแบง
พรรคแบงพวกเพียงเพ่ือหวังผลชัยชนะทางการเมืองเทานั้น  ตองใชความเปนนักการเมืองสรางประโยชนใหกับ
ทองถิ่นของตนเองรวมกัน  ตองระลึกอยูเสมอวา  ประชาชนทุกคน  ไมวาจะนับถือศาสนาใด  ชาติพันธุใด  
หากมีใจรักและจิตสำนึกที ่จะมุ งสรางความเจริญใหกับทองถิ ่น  มีเปาหมาย  มีอุดมการณที ่จะพัฒนา
แมฮองสอนใหกาวหนา  ถือเปนพวกเดียวกัน  เปนทีมเดียวกัน 
  ประการท่ีสอง  เปนธรรม  ท่ัวถึง  ทุกพ้ืนท่ี  ทุกศาสนา  ทุกชนเผา  (ชาติพันธุ)  โดยการ
กระจายการพัฒนาใหท่ัวถึงท้ังจังหวัด  ผานการทำงานในระบบเครือขาย  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมท่ี
ลุกขึ้นสู  ลุกขึ้นสรางดวยตนเองกอน  เพื่อตอยอดใหเกิดความยั่งยืน  จากตนน้ำ  กลางน้ำ  สูปลายน้ำ  อันจะ
นำพาไปสูการใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 
 
  และเพื ่อใหการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน  เปนไปดวยความกาวหนา  มีความตอเนื่อง  
กระผมจึงไดกำหนดวิสัยทัศนและนโยบายท่ีจะดำเนินการไว  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 
  แมฮองสอนกาวหนา  พัฒนา  “ดิน  น้ำ  ปา  คน”  อยางยั่งยืนและมีคุณภาพ 
 
นโยบายเรงดวน 
ดานการแกไขปญหาท่ีดิน 
  สืบเนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดแมฮองสอน  เปนพ้ืนท่ีปามากถึงรอยละ  88.85  ของ
พื้นที่ทั้งหมด  ดวยเหตุนี้ทำใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ปา  จึงเปนสาเหตุให
เกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเหมาะสม  ประกอบกับการขอเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ  ตองดำเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด  ไดแก  พระราชบัญญัตปิาไม  พ.ศ. 
2484  และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507  และที่แกไขเพิ่มเติม  ดวยเหตุนี้  เพื่อใหการ
พัฒนาจังหวัดแมฮองสอนสามารถทำไดอยางถูกตอง  ประชาชนสามารถใชประโยชนจากพื้นที่ปาไดโดยไมถูก
จับกุม  และปาไมไมถูกบุกรุกเพิ่ม  จึงมีความจำเปนตองผลักดัน  ติดตาม  และเรงรัดการจัดทำขอมูลการใช
ประโยชนในที่ดินใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เพื่อให  “คนอยูได  ปาอยูได  พัฒนาได”  อันจะนำไปสูความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตอไป 
 
นโยบายหลัก 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบและอยูในอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอยางเปนระบบ  ใหไดมาตรฐาน  สะดวก  ปลอดภัย  เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงขายดานโล
จิสติกส 
  1.2 สงเสริมการจัดระบบผังเมืองจังหวัด  เพื่อการใชประโยชนในที่ดินอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  รองรับการขยายตวัของชุมชนในอนาคต 
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  1.3 พัฒนาแหลงน้ำ  เพื ่อการอุปโภคบริโภค  และการเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง  
รวมท้ังการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เชน  ไฟฟา  น้ำประปา  ใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
  1.4 สนับสนุนสงเสริมดานวิชาการ  บุคลากร  และเครื ่องจักรกล  ใหกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือบูรณาการงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท้ังจังหวัด 
 
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 2.1 ดานเศรษฐกิจ 
  - สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล  ผานการจดสิทธิบัตรสินคา  GI  รวมถึง
สงเสริมการแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ  และการปลูกพืชปลอดสารพิษเกษตรทฤษฎีใหม 
  - สงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได  และลดรายจาย  เพ่ิมศักยภาพแรงงานใหมีฝมือ  
ฝกอาชีพและเสริมทักษะใหประชาชนทุกวัย  และทุกกลุม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - พัฒนาชองทางการตลาดในการจำหนายสินคาชุมชนและสินคาการเกษตร  เพื่อขยายฐาน
การจำหนายใหไดในระดับประเทศและระดับโลก  ผานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่รองรับและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
  - สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับตลาดการคาตามแนวชายแดน  ใหมีความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 2.2 ดานการทองเท่ียว 
  - สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวใหหลากหลาย  เพื่อเปน
ทางเลือกแกนักทองเท่ียว  ถือเปนการกระตุนเศรษฐกิจ  สรางงาน  สรางรายได 
  - พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหสวยงาม  พรอมทั้งประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมาก
ข้ึน  ตลอดจนจัดใหมีระบบขอมูลเพ่ือการจัดการทองเท่ียวอยางเปนระบบ 
  - สงเสริมใหประชาชนและนักทองเที ่ยวตระหนักถึงคุณคาของแหลงทองเที ่ยว  และมี
จิตสำนึกในการอนุรักษแหลงทองเท่ียว  และสนับสนุนการสรางเครือขายการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  เพ่ือรวมกัน
ดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวใหคงอยูในสภาพเดิม  สรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวไดอยางยั่งยืน 
 
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1 ดานการศึกษา 
  - พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  และสนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาใหทันสมัย  เพื่อยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล  ตลอดจนสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  - สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบเนนความรูคูคุณธรรม  เพ่ือสรางพ้ืนฐานใหแกเด็ก
และเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
  - สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  เพื่อสรางสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรูตลอดชีวิตใหท่ัวถึงทุกระดับอายุ  (ทุกวัย) 
 3.2 ดานกีฬาและนันทนาการ 
  - สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬานันทนาการ  สรางจิตสำนึกใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชน
รักกีฬา  เพื่อหางไกลจากยาเสพติด  ตลอดจนจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหเพียงพอตอ
ความตองการ 
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  - สนับสนุนการแขงขันกีฬา  และเพ่ิมทักษะดานการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศในทุกระดับ 
 3.3 ดานคุณภาพชีวิต 
  - สนับสนุนการสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  และ
ผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  รวมท้ังสรางการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายท่ีเขมแข็งจนสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน 
  - สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง  มีสัมพันธภาพที่ดี  รวมทั ้งนำหลักการ
ขับเคลื่อนในพื้นที่ดวย  “บวร”  บาน  วัด  โรงเรียน  มาประยุกตใช  เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 
  - สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยใหความสำคัญกับการสรางเครือขาย
และอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน  สรางความเขมแข็งในหมูบานตามแนวชายแดน  และหมูบานทั่วไป  
รวมถึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันและไมของเก่ียวกับยาเสพติดอยางยั่งยืน 
  - สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเต็มรูปแบบ  
ใหสอดคลองกับการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  ผานการจัดตั้งสภา
เยาวชน  เครือขายเยาวชน  หรือกลุมเยาวชน  นำไปสูการเติบโตเปนพลเมืองสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ 
 3.4 ดานสาธารณสุข 
  - สนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ใหมีองคความรูดานสาธารณสุขมาก
ยิ่งข้ึน  เพ่ือเปนกำลังสำคัญในการเสริมสรางและจัดการปญหาดานสุขภาพของคนในชุมชนไดอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
  - สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่จำเปน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี
สุขภาพจิตท่ีดี  สุขภาพกายท่ีแข็งแรง  รวมท้ังมีการปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ีรวดเร็ว  และทันการณ 
  - เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.)  ทั้งดาน
บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และการบริหารจัดการ  เพื่อใหสามารถดูแลและใหบริการดานสุขภาพ
แกประชาชนไดอยางท่ัวถึง  รวดเร็ว  และมีคุณภาพ 
 
4. ดานการอนุรักษศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 สงเสริมการทำนุบำรุง  ฟนฟู  และรักษาศาสนา  สนับสนุนใหศาสนิกชน  นำคำสอน
หลักธรรมทางศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และเปนแนวทางในการดำรงชีวิต 
  4.2 อนุร ักษ  ทำนุบำรุง  สืบสาน  และตอยอดศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีที ่ เปน 
อัตลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตรของจังหวัด 
 
5. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.1 ส ง เสร ิมการอน ุร ักษ และพ ัฒนาค ุณภาพส ิ ่ งแวดล อม  การบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของชุมชน  โดยการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ  และใหความสำคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีเปนหลัก 
  5.2 สงเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  โดยการประสานความ
รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอยในระดับอำเภอและระดับจังหวัด 
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  5.3 สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาดวยการลดการใช  (Reduce)  การนำกลับมาใชซ้ำ  
(Reuse)  และการนำกลับมาใชใหม  (Recycle) 
  5.4 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแนวใหม  ภายใตแนวคิด  “ปาอยูได  คนอยูได  
พัฒนาได”  โดยเนนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีใหคนอยูรวมกับปาไดอยางเก้ือกูล  และมีฐานขอมูลรองรับการขอ
เขาทำประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  ไดอยางถูกตองตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
6. ดานการบริหารจัดการ 
  6.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู  ทัศนคติ  และทักษะ  ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน  ดานวิชาการ  ดานการใหบริการแกประชาชน  และเสริมสรางธรรมาภิบาลใหแกบุคลากรในสังกัด
ฯ  เพ่ือปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  6.2 สงเสริมการพัฒนาความรู  ทักษะ  และประสบการณ  ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด  และเครือขายผูนำชุมชนในจังหวัด  เพื่อใหสามารถปรับตัวและประยุกตการพัฒนาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน 
  6.3 ประกาศเจตนารมณเพื่อตอตานการทุจริตทุกรูปแบบและบริหารงานอยางโปรงใส  
ตรวจสอบได  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีการวางแผน  ตรวจสอบ  และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม  รวมท้ังการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนหลัก  เพ่ือใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด 
  6.4 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร  โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาทองถิ่น  รวมใหขอมูล  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมดำเนินการ  รวมติดตาม  และรวม
รับผล 
  6.5 พัฒนาระบบงานการใหบริการประชาชนดวยการสรางนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช  เพ่ือลดภาระ  ลดข้ันตอน  และเพ่ิมการอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.6 เนนการบูรณการภารกิจกับทุกภาคสวน  เพื่อลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน  และ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงานใหดียิ่งข้ึน 
 
 

       
 
 


