คำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ (นำยอินทร รักชำติพงค์พันธุ์)
แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ โดยไม่มีกำรลงมติ ภำยใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่มีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ
ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2554 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 16 ธันวำคม 2554
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ
--------------เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศทุกท่าน
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2554 กระผม นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์ ได้รับความไว้วางใจ จากพี่น้องประชาชนชาวตาบลบ้านกาศ
เลือกให้กระผม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ และปัจจุบันได้รับการรับรองผลการเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ตาม
หนังสือ ที่ ลต(มส)0702/2095 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 กระผมขอขอบพระคุณประชาชนชาว
ตาบลบ้านกาศและสมาชิกสภาทุ กท่าน ที่ได้ไว้วางใจให้กระผม มาเป็น นายกองค์ การบริห ารส่วนตาบล
บ้านกาศ เข้ามาบริห ารองค์กร บริหารงบประมาณ ในการพัฒนาตาบล ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ในตัวกระผม ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อสมัยที่ผ่านมาของกระผม ท่านสมาชิกหลาย
ท่านคงทราบถึงหลักการทางานของกระผมดี และหลังจากที่กระผม ได้หยุดเว้นวรรคการบริหารงานไปสี่ปี
กระผมได้ ออกพบปะ พูดคุ ยกับประชาชนชาวตาบลบ้านกาศ อย่างสม่าเสมอ ได้ รู้ซึ้งในน้าใจของพี่น้อ ง
ประชาชนผู้ที่ให้การสนับสนุน และมิตรแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน ซึ่งกระผมจะไม่มีวันลืมเลย การออกพบปะ
พูดคุยกับพี่น้องประชาชน ทาให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข และความต้องการของประชาชนชาว
ตาบลบ้านกาศ ทาให้กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมารับใช้ประชาชน มาพัฒนาตาบล พัฒนาบุคลากร และ
องค์กร ให้เป็นเลิศ ในด้านการให้บริการประชาชน ความต้องการของประชาชน และปัญ หาต่างๆ ถ้าไม่
ติ ด ขั ด ในเรื่ อ งระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย และงบประมาณ ปั ญ หาทุ ก ปั ญ หาจะต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไขในทั น ที
กระผมขอให้คามั่นว่า จะตั้งใจทางานให้เต็มความรู้ ความสามารถ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล สี่ปีข้างหน้าต่อไปนี้ จะเป็นสี่ปีแห่งการก้าวไปสูค่ วามมั่นคงยั่งยืนในทุก ๆ ทาง กระผมและคณะ
ผู้บริหารจะวางรากฐานให้แก่ ตาบลบ้านกาศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการดาเนินชีวิต ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาตาบลบ้านกาศ ไปสู่
การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยกระผม จะดาเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ การพึ่งพา
ตนเองโดยใช้หลักทฤษฎี “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ตามแนวพระราชดารัส ของพระองค์พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช และการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
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-2บัดนีก้ ระผมได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ โดย
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การพัฒนาตาบล จะคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และให้ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามงบประมาณที่มี และสามารถดาเนินการได้ กระผมจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่
ประชุมสภา เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาตาบลบ้านกาศ
เพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยูท่ ี่ดี ให้กับประชาชนตาบลบ้านกาศ ดังนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
1.1 ด้ำนสำธำรณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ส่งเสริมการป้องกันโรคให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่
ประชาชน เพื่อประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.2 ด้ำนกำรศึกษำ
- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
1.3 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม
- เป้าหมายการพัฒนา คือ การทาให้คนมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพที่
แข็งแรง ครอบครัวทีอ่ บอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอือ้ อาทรต่อกัน
และสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรูแ้ ละจริยธรรม และ
ส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์และกิจกรรมของครอบครัว ที่ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
- ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและ
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก และเยาวชน และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจา
หมู่บ้าน
- สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน
- ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี อสม. อบต. และองค์การอื่น ๆ ที่ทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคม
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- ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เช่น
งานสงกรานต์ และงานประเพณีต่าง ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง
2. หลักควำมโปร่งใส
- จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง
จัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความอยู่ดีกนิ ดีของพี่น้องประชาชน
- เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในการบริหารงานให้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
3. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 ด้ำนคมนำคม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตามความเหมาะสมของ
งบประมาณ
- ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- สร้างและบารุงถนนภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน ตาบล ให้สะดวกในการสัญจรไปมา
- ปรับปรุงสร้างระบบระบายน้าในหมู่บ้านและหามาตรการป้องกันน้าท่วมขังในหมู่บ้าน
- ผลักดันสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ที่ตาบลบ้านกาศ
3.2 ด้ำนแหล่งน้ำ
- สร้างและขยายเขตประปาในหมู่บ้านและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านที่มีปัญหา
- ส่งเสริมบารุงรักษา จัดหาแหล่งน้าอุปโภค บริโภคและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- สร้างทานบฝายน้าล้น คลองส่งน้าเข้าที่ทากินเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลอง หนอง บึง
เพื่อการประมง และการเกษตร
- ติดตามอ่างเก็บน้าห้วยแม่จอ๋ น
3.3 ด้ำนไฟฟ้ำและแสงสว่ำง
- ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน
- ขยายซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพ่ นื้ ที่เกษตรกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน
- ให้การสนับสนุนโครงการพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดพลังงานทดแทน
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ภำคเกษตรกรรม
- สนับสนุนการทาการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของ
ประชาชนในตาบล
- สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยการผลิต
- พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาและส่งเสริมระบบการตลาดของสินค้า
- สนับสนุนให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยสนับสนุนปุ๋ย ยา ในราคาประหยัด เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
ด้ำนกำรตลำด
- รือ้ ฟื้นตลาดชุมชนริมทางหลวงสาย 108 เขตตาบลบ้านกาศ
ภำคอุตสำหกรรม
- จะส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของตาบลให้ได้รับการพัฒนาและขยายกิจการได้มากขึน้ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้มากขึ้นด้วย
- จะร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านเพื่อหาลูท่ างในการพัฒนาอาชีพ เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนอาชีพแต่ละ
หมู่บ้าน
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มศี ักยภาพ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่อ่อนแอ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา เครือข่ายอุตสาหกรรมครัวเรือน
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และจัดหาตลาดรองรับ
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
เพิ่มมูลค่าและให้ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมโครงการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพ
5. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย รณรงค์ ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยก
และกาจัดขยะอย่างถูกวิธี จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน สร้างคุณค่าจากขยะ และการทิ้งขยะให้ถูกที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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-5- ปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อานวยประโยชน์แก่ประชาชน
ให้มากที่สุด บาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- จะเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของ อปพร.
- ปรับปรุงพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม
- เสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตาบล
- ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแบบบูรณาการ
7. นโยบำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทาอะไร อย่างไร รวมทั้งการตรวจสอบ
และการประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนา การจัดซือ้ -จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล การเสนอข้อบัญญัติต่าง ๆ
นโยบายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือนโยบายหลักที่จะต้องดาเนินการให้เห็นผลภายใน 4 ปี ข้างหน้า
กระผมและฝ่ายบริหาร ขอสัญญาว่า จะนาพาตาบลบ้านกาศ ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กร หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน โดยจะดาเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผน
ของราชการ จึงขอนาเรียนต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ทุกท่าน ได้ทราบ และ
ร่วมกันปฏิบัตติ ามหน้าที่ของแต่ละคน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ ประเทศชาติต่อไป
และขอสิ้นสุดการแถลงนโยบายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ลงชื่อ
( นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
วันที่ 16 ธันวาคม 2554
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หลักฐำนภำพถ่ำยกำรประชำสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำย
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ

