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คำแถลงนโยบาย 

ของ 
นายวิสุทธิ์  หมายประโคน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  วันที่  10 มกราคม 2565 
************ 

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  เมื่อวันที่ 20 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  กระผมนายวิสุทธ์  หมายประโคน  ได้รับความไว้วางใจจาก
พี่น้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  ซึ่งเป็นการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  บัดนี้
กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  ขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการ
ทำงานด้วยจิตใจแน่วแน่  โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไข
ความเดือดร้อน  คือ  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  เพื่อ
พัฒนาตำบลจรเข้มาก  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวตำบลจรเข้มาก  อย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

 ในการกำหนดนโยบายเพื ่อบริหารจัดการและพัฒนาตำบลจรเข้มาก  
กระผมได้วางแนวทางนโยบาย  โดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 , แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  และสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ตลอดจน
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  โดย
มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาตำบลจรเข้มากอย่างต่อเนื่อง  เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การพัฒนาสู่ความสมดุลและ
ยั ่งยืน  ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549)  ได้มุ่งเน้น
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นได้จัดการบริหารงานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการ  และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ัน  
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 นโยบายที่เป็นกรอบในการบริหารจัดการการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก  แยกเป็น 9 ด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก 4 ยุทธศาสตร์  ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะดำเนินการ 
   1.1 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงและพัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน 
ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา  การขนส่งสินค้า  ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  มีความปลอดภัย 
   1.2 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาใน
ตำบลจรเข้มาก  เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
   1.3 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ  
ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
   1.4 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั ้ง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ไฟฟ้า
สาธารณะให้ทั ่วถึงทุกพื ้นที ่  เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
   
  2. ด้านพัฒนาชุมชน จะดำเนินการ  
   2.1 การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก 
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                         2.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี 
   2.3 สนับสนุน  ส่งเสริม  กลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้  และแก้ไขปัญหาครอบครัวยากจน  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
   2.5 ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
    2.6 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวัน
ละบาท) 
   2.7 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  3. ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะดำเนินการ 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์   ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัย 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดี  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ทั้ง 4 ด้าน  คือ ร่างกาย 
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
                         3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งใน
ระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                         3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ต  เพื่อใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้ 
   3.5 ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
   3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น 
งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
                         3.7 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้าน นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
                         3.8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา 
  4. ด้านสาธารณสุข จะดำเนินการ 
                         4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 
   4.2. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   4.3 เสริมสร้างและสนับสนุนการแก้ไข  การป้องกันและปราบปราม  
การฟื้นฟูปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม      
   4.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ  อย่างยั่งยืน 
   4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
อายุ 
                         4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน  
   4.7 การป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆทั้งใน
คนและสัตว ์ เช่น โรคระบาดโควิด-19  โรคลัมปีสกิน ฯลฯ 
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                 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการ 
                         5.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
   5.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำใต้ดินแบบ
ปิด  เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปริมาณน้ำเน่าเสียที่น้ำท่วมขังในที่ชุมชน  
   5.3 สนับสนุนการดำเนินงานป่าชุมชน  
                         5.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่า  รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนสู่ความยั่งยืน 
  6. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการ 
   6.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ให้กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก (อปพร.อบต.จรเข้มาก) 
                         6.2 พัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
   6.3 บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มากให้มีประสิทธิภาพ  
   6.4 เสริมสร้างความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน                          
   6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
  7. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการ 
   7.1 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงและพัฒนาถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติกในตำบลจรเข้มาก  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นถนนเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว   
   7.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  โดย
การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
   7.3 อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีวิถีชีวิต      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   7.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว 
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   7.5 พัฒนา ปรับปรุง Home Stay ที่มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
   7.6 ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  กลุ่มอาชีพต่างๆ  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   7.9 ส่งเสริม  สนับสนุน  การเล่นกีฬาของเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน  นำสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
  8. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จะดำเนินการ 
   8.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำใต้ดินแบบ
เปิด  เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี  
   8.2 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนดินและลูกรัง  เพื่อสนับสนุน
การค้าและการขนส่งสินค้าทางเกษตร  การสัญจร  มีความสะดวก  ปลอดภัย 
   8.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
   8.4 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลูกพืชผักในฤดูแล้ง  พืช
พลังงาน 
   8.5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับ
สินค้าเกษตร 
   8.6 สนับสนุนสินค้าเกษตรและสินค้าปลอดภัย 
   8.7 ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   8.8 สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

 8.9 ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคก์ร 

  9. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร จะดำเนินการ   
   9.1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ  โดยการจัดอบรมและหรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มขีดสมรรถนะให้แก่บุคลากร 
   9.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องในการปฏิบัติงาน  นำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสามารถบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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   9.3 ส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ  เพื ่อเป็นการลดขั ้นตอนการให้บริการ อำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
   9.4 ส่งเสริมให้บุคลากร  องค์กร  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ 
   9.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจรรม/โครงการที่สร้างความรับผิดชอบ
และมีจิตสำนึกต่อสังคม 
   9.6 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้  และส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการจากทุกส่วน
ราชการ   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  นโยบายทั้ง 9 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก  ดังกล่าวข้างต้น  จะประสบความสำเร็จได้นั้น  ต้องได้รับความร่วมมือจาก 
ท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก 
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยงานต่างๆ อีกทั้งพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ  และที่สำคัญอย่างยิ่งคอื  ประชาชน
ในตำบลจรเข้มาก  ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบล
จรเข้มาก  ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร  จะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  และประโยชน์สุขของประชาชนชาว
ตำบลจรเข้มากอย่างยั่งยืน 

  เรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายทั้ง 9 ด้านนั้น  เมื่อเป็นความต้องการของ
ประชาชน  หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการ
ด่วน  ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้   หรือหารือกับสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เพื่อดำเนินการต่อไป  พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมาย
และอนาคตแบบบูรณาการอย่างยั ่งยืน เพื ่อเป็น  “จรเข้มากเมืองแห่งความสุข” 
ขอขอบพระคุณครับ 

 

 
 นายวิสทุธิ์  หมายประโคน 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก 


