
 

 

ค ำแถลงนโยบำยของนำยบวรนันท์ ทองพนำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโพธิ์ 
ต่ออที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโพธิ ์

สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
วันท่ี  5  มกรำคม  2565  เวลำ  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมผำประตูเมอืง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโพธิ์ 
**************************************** 

 
เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อโพธิ ์  
 
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพธิ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้า นายบวรนันท์ ทองพนา  ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายบวรนันท์  ทองพนา นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบอ่โพธิ์ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์แห่งนี้ โดยจะด าเนินการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ให้บรรลุถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละดา้น  ดงัต่อไปนี้ 
 
 ๑. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
  ๑.๑ ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
  ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ 
  ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เช่น ประเพณีสงกรานต ์เข้าพรรษา ออกพรรษา บุญปราสาทผึ้ง 
บุญต้นดอกไม้ บุญเดือนสิบ บุญข้าวเปลือก ประเพณีปักธงชัย เลี้ยงหอเจ้าบ้าน พิธีเปิดบ่อเกลือ ประเพณี
บวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือ ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ผาประตูเมือง และจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ  
  ๑.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  พัฒนาตนเอง 
 
 ๒. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้   สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   
  ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน       
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 

 



 

 

๒ 
 

  2.3     ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ 
    ๒.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  ๒.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งตลาดชมุชนต าบลบ่อโพธิ์ 
   
 ๓. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ๓.๑ ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ า    
วางท่อระบายน้ า  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
      ๓.๒ ด าเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ ด าเนินโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาน้ าอย่างยั่งยืน 
  ๓.๓ ด าเนินการปรบัปรงุและตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๓.๔ ด าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และ
สนับสนุนหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินโครงการในพื้นที่ต าบลบ่อโพธิ์ 
  ๓.๕ ด าเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร   
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  ๓.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจ าหน่ายน้ าประปา ให้ เพียงพอและทั่วถึง         
ทุกครัวเรือนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ า 
  

 ๔. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
  ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
  ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  
การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ   
  ๔.๔ จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกหน่วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.5     ใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
ป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด    
  ๔.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ 
  ๔.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   
 
 
 



 

 

๓ 
 
 ๕. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
  ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
  ๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลบ่อโพธิ์สู่วิถีบ่อโพธิ์สะอาด     
  ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  
การดูแลรักษาแม่น้ า  คูคลอง  ทางระบายน้ า  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ าเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจน
สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
  ๕.๔  ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งของต าบลบ่อโพธิ์ 
  5.5     ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิ งวัฒนธรรม เชิงนิเวศและ
อนุรักษ์ 
 
 ๖. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
  ๖.๑ ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  
โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการท างาน
แบบบูรณาการและสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง  ถูกต้องและเป็นธรรม     
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     
  ๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคาร
สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
  ๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ 
  ๖.๕ พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
   ๖.๖ ในมีการ เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์               
ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6.7     บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาต าบลบ่อโพธิ์ 
 
  จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 
  ข้าพเจ้า  นายบวรนันท์  ทองพนา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ขอให้ค ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  
ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้      
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์เป็นส าคัญ 
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