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ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม  ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านบอม  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  ได้มีหนังสือด่วนที่สุด   
ลต(ลป)๐๐๐๒/ว ๒๖๒  ลงวันที่ ๒๘  ธันวาคม พ.ศ.2564  รับรองการได้รับเลือกตั้งการเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอมของกระผม  ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยให้ดำรงตำแหน่ง
นับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง  คือ วันที่  21  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2564  นั้น 

 บัดนี้ กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านบอม ภายใต้กรอบของกฎหมาย  และเป็นแนวนโยบายที่กระผมได้ใช้ในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งและเป็นพันธสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านบอม  ซึ่งได้รับ
ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนเป็นสมัยที่ 2  จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดและย่อมยืนยันอย่างหนักแน่นถึงการ
มอบภารกิจ  เพื่อให้บริหารองค์กรจัดบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน  โดยจะส่งเสริมสนับสนุน -
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาเป็น  5  ด้าน  คือ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านพัฒนาสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการเมืองและการบริหาร  
โดยกระจายศักยภาพทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม   ให้สามารถจัดการ
บริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ  

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม  ที่เคารพ 

 การกำหนดนโยบายการบริหารราชการของกระผม ได้กำหนดบนพื้นฐานที่ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยเน้นกระบวนการการมสี่วน
ร่วมของประชาชน และให้เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที ่ตามระเบียบกฎหมาย ที่ใช้ในการบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 

 ฉะนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้
บรรลุถึงภารกิจตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  7)  ที่กำหนดไว้ว่าก่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม  ดังต่อไปนี้ 
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1.  นโยบายเร่งด่วน 

 เป็นภาระงานที่จะต้องมีการดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 

1. ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถังกรองน้ำและระบบการจ่ายน้ำ  รวมทั้งการบริหารจัดการกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอมเพื่อให้มีน้ำประปาที่สะอาดในการบริโภคและมีน้ำประปาอย่าง
เพียงพอในการอุปโภคเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.  นโยบายการพัฒนาท่ัวไป 
เป็นภาระงานที่จะต้องดำเนินการตามกรอบการพัฒนา  และตามอำนาจ  หน้าที่ในการจัดทำ

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยรวม  แบ่งออกเป็น  5  ด้านดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน ทางระบายน้ำและสาธารณูปโภคอื่น  แหล่งน้ำเพื่อ

การเกษตร และไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและเพียงพอ  
1.2 มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  และองค์กร

ภาครัฐอื่น ๆ  เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร  ควบคู่        

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงานและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

ประจำตำบล 

3.  ด้านพัฒนาสังคม 
3.1  การศึกษา 
3.2  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3  การสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.4  งานสาธารณสุข  
3.5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3.6  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด   
3.7  การกีฬาและนันทนาการ 

4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.1   การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2   การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษ   
 5.  ด้านการเมืองและการบริหาร 

5.1   การส่งเสริมการเมืองเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 
5.2   การบริหารใหบ้รรลุเป้าหมายและยึดถือธรรมาภิบาล 
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ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม  ที่เคารพ 

              นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วนั้น  ได้ตั้งอยู่บนฐาน 
ความสอดคล้องต้องการของประชาชน  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการกำหนดจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก
ความรวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส่และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบล
บ้านบอม  ทุกคำสัญญาคือภารกิจ  ในการบริหารกิจการองค์กรให้สามารถแปลงนโยบาย ไปสู่การ
บริการสาธารณะต่อชุมชนได้  โดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น  ในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลได้จัดทำงบประมาณ  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การตรวจสอบการ
ประเมินผล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยจะถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ 

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม  ที่เคารพ  ทุกท่าน 
 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบขึ้นด้วย ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร ซึ ่งประกอบด้วย    
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่การที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริการราชการ ตามนโยบายที่
ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี ้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ   ให้มีประสิทธิ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างจริงนั้นจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  จากฝ่ายสภาฯ  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอมทุกท่าน  ที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน   
ณ ที่นี้  ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน  ให้เป็นตัวแทน  เพ่ือตราข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ดูแลทุกข์สุขของประชน  ผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา  กระผมเชื่อ
เหลือเกินว่าการที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย และเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนใน
ครั้งนี้จะเป็นเคร่ืองยืนยันชี้ชัดได้เป็นอย่างดี  ว่าเราต่างก็มีเป้าหมายในการพัฒนาตำบลบ้านบอมที่ตรงกัน
และกระผมจะขออนุญาตท่านประธานที่จะแนะนำคณะผู้บริหาร เพื่อที่จะได้มีการประสานงานกับท่าน
สมาชิกในการดำเนินการทางนโยบาย  และการดำเนินอื่นได้ตามข้อเสนอของท่านสมาชิกเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องชาวตำบลบ้านบอม 

1. นายสมนึก   นนทรีย์เขตต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 1  ท่านผู้นี ้จะ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานสำนักปลัด 

2. นางบัวขาว  แสนมูลเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที ่ 2  ท่านผู ้นี ้จะ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในกองช่าง-กองคลัง 

3. นายธิวา ชะระ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ท่านผู้นี้จะทำหน้าที่ประสานงาน
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระผมจะ
ได้รับการสนับสนุน  ความร่วมมือทั้งแรงกาย แรงใจ จากทุกท่านเป็นอย่างดีในการที่จะแปลงนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล  เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนชาว ตำบลบ้านบอมโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบขึ้นด้วยฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ การที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริการราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝ่ายสภาฯ   ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  
คือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม  ทุกท่านที่มา ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่นี้   
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ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับ ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนให้เป็นตัวแทน   เพื่อตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนผลักดันงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกิน
ว่าการที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย  และเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้  
จะเป็นเครื่องยืนยันชี้ชัดได้เป็นอย่างดีว่า เราต่างก็มีเป้าหมายในการพัฒนาตำบลบ้านบอม ที่ตรงกัน 

 สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระผมจะ
ได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือทั้งแรงกาย แรงใจจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่
การปฏบิัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านบอมโดยรวม 
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม 
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