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ค าแถลงนโยบาย 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

นายสุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

วันที ่ 5  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ที่เคารพ 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร ได้มีหนังสือประกาศ
คณ ะกรรมการเลือกตั้ ง เรื่ อ ง ผลการเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล ทุ่ งใหญ่                 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลงวันท่ี   14   ธันวาคม  2564  ได้รับรองผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ของกระผม   ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่  เมื่อวันท่ี  28  พฤศจิกายน 2564  โดยมีผลให้ด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันท่ี
เลือกตั้ง  นั้น 
  บัดนี้  กระผมได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  และเป็นแนวนโยบายท่ีกระผมได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชนต าบลทุ่งใหญ่ทุก
ท่าน จนท าให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่  นโยบายของกระผมได้ก าหนดขึ้นโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ กฎหมาย  ท่ีใช้ในการบริหารราชการของ              
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกฉบับ 
  เพื่อให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
ทุ่งใหญ่ ได้บรรลุถึงภารกิจตามค ามั่นสัญญาท่ีได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน  และเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2562  ท่ีก าหนดไว้  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ีให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   โดยไม่มีการลงมติภายใน   30  วัน                      
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นโยบายเร่งด่วน 
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาต าบลอย่าง
เป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการ  “ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา ” 
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  2. นโยบายทั่วไป 
  2.1 การบริหารจัดการองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก้าวสู่องค์กร
ทันสมัย  โปร่งใส ใส่ใจชุมชน  
  2.1.1 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่            
ให้มคีวามรู ้  ความสามารถ   พร้อมส าหรบัการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน   
  2.1.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และประชาชนมี
ส่วนร่วม) 
  2.1.3 พัฒนาเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และองค์กรเอกชน 
  2.1.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมในต าบล ทุ่งใหญ่ ให้มี            
ความเข้มแข็ง  
  2.1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
 
  2.2 การจัดการด้านการศึกษา และกีฬา 
  2.2.1 จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานท่ีเรียน อุปกรณ์การเรียน 
การสอน   อาหารกลางวัน ให้เพียงพอจากภารกิจถ่ายโอน 
  2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในต าบลทุ่งใหญ่ 
  2.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนท่ัวไปในหมู่บ้าน และ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับต าบล และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ภายในกลุ่มของอ าเภอ 
 
  2.3 การจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  2.3.1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในต าบล  
  2.3.2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  สินค้ าในพื้ น ท่ี  เพื่ อ เป็นแหล่งศึกษา ดู งาน หรือ               
การท่องเท่ียวในระดับชุมชนของต าบล  
 
  2.4 การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม และการสื่อสาร 
  2.4.1 พัฒนาระบบโครงการถนนให้ท่ัวถึง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ ์
  2.4.2 ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
สู่ต าบลทุ่งใหญ่อย่างเป็นระบบ 
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  2.4.3 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีทางการเกษตรภายใน
ต าบลทุ่งใหญ่ อย่างท่ัวถึง  
  2.4.4 พัฒนาระบบการกระจายข่าวสารข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมท่ัวท้ัง
ต าบล เช่น เสียงตามสาย   หอกระจายข่าว หรือระบบสื่อสารอื่นๆ  

  2.4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา  
  2.5 การจัดการด้านศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรม 
  2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ภายในต าบลทุ่งใหญ่ท่ีถือปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเนื่อง 
  2.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานด้านศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม ภายในต าบลและระดับอ าเภอ 
   2.5.3 การจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังหมด สร้างเป็น องค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่
คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่น 
 
  2.6 การจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพและพลานามัย 
  2.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบลผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
  2.6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและ
พลานามัยอย่างท่ัวถึงภายในต าบล 
  2.6.3 ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชนผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 
  2.6.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับต าบลให้มี
การบริหารงานกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6.5 ส่งเสริม สนับสนุนอาสาสมัครบริบาลผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือให้ดูแลบริบาลผู้ป่วย
อย่างท่ัวถึง  
   2.6.6 สนับสนุนโครงการมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           
(โควิด 19)   

2.6.7 สนับสนุนโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมา,แมว)   
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  2.7 การจัดการด้านการเกษตร  และการส่งเสริมอาชีพ 
  2.7.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรภายในต าบล 
  2.7.2 พัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆเพ่ือเพิ่มรายได้   ลดรายจ่ายภายในครอบครัวและ
ต าบล 
  2.7.3 สนับสนุนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเกษตรภายในต าบลทุ่งใหญ่ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่องค์กรภายในต าบล 
  2.7.4 ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่ม
องค์กรภายในต าบล 
  2.7.5 ส่งเสริมเครือข่ายการตลาด การซื้อขายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นและมีช่องทางใน
การจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น มีตลาดรองรับเพิ่มมากขึ้น 
 
  2.8 สนับสนุนการจัดการด้านสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และคนชรา 
  2.8.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรี  กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน คนชรา และ
คนพิการ ภายในต าบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2.8.2 ร่วมประสานส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  คนชรา  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
  2.8.3 ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่สตรี  
เด็ก  เยาวชน  คนชรา  และคนพิการภายในต าบล 
  2.8.4 ส่งเสริมกิจการสภาเยาวชนระดับต าบล 
   2.8.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 
  2.9 การจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.9.1 ร่วมประสานงานกับองค์กรต่างๆ   เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นภายในต าบลทุ่งใหญ่ 
  2.9.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องในการป้องกั นและบรรเทา               
สาธารณภัย 
  2.9.3 ส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

   2.10.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
2.10.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คุ้มค่า  

  2.10.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
  2.10.4 ส่งเสริมการพัฒนาต าบล หมู่บ้าน ชุมชน เป็นพื้นท่ีสีเขียว  
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ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ที่เคารพ 
   นโยบายท่ีกระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ไปแล้วนั้น ได้
ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ประโยชน์สุขของประชาชนต าบลทุ่งใหญ่  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ  

 
  ล าพังตัวกระผมหรือคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถบันดาลให้นโยบายท่ี
กระผม และ คณะผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ทุกท่าน ท่ีมาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ท่ีนี้    ซึ่งท่านท้ังหลายได้เป็นตัวแทนจากพี่น้อง
ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกกฎหมาย และผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกินว่า การท่ีพี่น้องประชาชนเลือกท่านท้ังหลาย              
เลือกกระผม และคณะผู้บริหารเข้ามาท าหน้าท่ีในฐานะตัวแทนในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็น
อย่างดีว่า  เรามีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีตรงกัน 
 
  สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของกระผมจะได้รับการสนับสนุน และร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดี  ในการท่ีจะแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด นั่นคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวต าบล 
ทุ่งใหญ่ทุกคน 
 
 
       ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


