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ค าแถลงนโยบาย                                                                                                                                                       
การบริหารงานและการพัฒนา ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

วันศุกร์ ที ่2 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

เรียน  ท่านประธานสภา อบต.เชียงบาน, รองประธานสภา อบต.เชียงบาน, สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน 
        และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพะเยา   ได้แจ้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ตามมติของคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่  117/2555 ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2555  ข้าพเจ้านายประสงค์  กองมะลิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ได้รับทราบแล้ว 
ตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕52     
ได้ตราข้อบัญญัติไว้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหาร -
ส่วนต าบล  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือแถลงนโยบายต่อองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบายเพ่ือใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีนี้  การเข้ารับต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน-
ต าบลเชียงบาน ซึ่งอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน-
ต าบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕52 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน-
ต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 

2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน-

ต าบล 
4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น  

 

 

 

 

 



ตามมาตรา 60 ข้าพเจ้าจึงขอแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง 

1. นายฐาปนพงศ์ มังคลาด   เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน คนที่ 1 
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. นายบุญทรง  หอมนาน   เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน คนที่ 2     
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านความม่ังคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. นายประนอม  อินทา  เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕52     
มาตรา ๖๗ และ ๖๘ จึงมีแนวทางการในการด าเนินงานตามนโยบายของแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาจ านวน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
การคมนาคม การท่องเที่ยวและการลงทุน 

๒. การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔. การพัฒนาองค์ความรู้เ พ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพการ

ประกอบอาชีพ 
๕. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนา/ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 

 

๒. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาทุกระดับ 
๕. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
๖. การส่งเสริมและแก้ไขปญัหาด้านการสาธารณสุข 



๗. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย                  
เพ่ือสร้างหลักประกันที่มั่งคง 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
๙. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการประกอบ

อาชีพ และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๓. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม   
เพ่ือการด ารงชีวิต 

๒. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

๔.    ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
๕. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๖. สร้างความเข็มแข็งขององค์กร/ชุมชน 
๗. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัย 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

๕ .    ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. การบริหารจัดการองค์กร  ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร 
๕. พัฒนาระบบและคุณภาพให้บริการประชาชน การปฏิบัติราชการและ                 

สร้างความโปร่งใส 
 



๖. พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
๗. การพัฒนาระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง               

กับสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. ให้การสนับสนุนการจัดท าและด าเนินการตามแผนชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล 

จากการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน    ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น 

 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแผนการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและ
แผนพัฒนาของรัฐบาล  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต าบลเชียงบาน อย่างสูงสุดและยั่งยืน  

 ข้าพเจ้านายประสงค์ กองมะลิ ในนาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  และคณะผู้บริหาร 
ต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ
การท างานของผู้บริหาร  ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้  และท างานร่วมกันอย่างมีความสุข        
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน  และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

แถลงนโยบาย ณ วันที่  2  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2555          

 
 

             ( นายประสงค์  กองมะลิ ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 


