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**************************** 
เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม           
 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายจีรพันธ์  จ ารัส ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมและนายก       
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.  ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ    
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่         
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และการแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท า
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”  

กระผม นายจีรพันธ์  จ ารัส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงได้ก าหนดนโยบาย             
ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป              
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อ
ภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความการพัฒนาดังกล่าว     
ยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่  
ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เป็นชุมชนน่าอยู่     
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รักษาประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน      
ที่เก่ียวข้อง 

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ที่เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบาย            
ในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 
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 ๑. นโยบายเร่งด่วน 
    ๒. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    ๓. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔. นโยบายการศึกษา 
 ๕. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำตำมนโยบำยแต่ละด้ำน ดังนี้ 
1. นโยบำยเร่งด่วน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริม

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

๒. นโยบำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครข่ายการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ า ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า
ในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัด  และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญ
อย่างชัดเจน 

๓. นโยบำยกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
 เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัย  
ในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและ        
สถาน ศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ   
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการ 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการ
ให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม   
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพ้ืนที ่

๔. นโยบำยกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน พัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรม  
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึก         
ในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุน    
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 
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๕. นโยบำยกำรปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด 

สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษา 
คูคลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ด้านการปรับ  ปรุงภูมิทัศน์ 
สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณ
ขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตราย
อย่างถูกวิธี 

๖. นโยบำยกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

การปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมี   
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการน้อม
น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดยสนับสนุนการด าเนินการของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน          
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินงานตามนโยบายและ

จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผน
พัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ          
Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
แผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่ต าบลแห่งความสุข ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริม       
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้ง          
การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 

จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหาร และพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง  
ที่จะแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุก ๆ ด้าน 

กระผม  นายจีรพันธ์  จ ารัส  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ขอให้ค ามั่นสัญญา             
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  
 

---------------- 


