คําแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจติ ร
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
.............................................
เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่เคารพ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยข้าพเจ้า พันตํารวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาทําหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
อันมีผลให้มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๕/๔ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
กํ า หนดไว้ว่ า ก่ อ นนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด เข้ ารั บ หน้า ที่ ให้ประธานสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด
เรี ยกประชุม สภา เพื่อให้นายกองค์ การบริ ห ารส่ วนจังหวัดแถลงนโยบายต่ อสภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวั ด
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น
ข้ าพเจ้า ในฐานะที่ได้ รั บความไว้ วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดพิ จิตร เลื อกตั้ งให้ เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อทําหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาจังหวัดพิจิตร
ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของกระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ต่อจากนี้ไป กระผมจะยึดหลักการแนวทางในการบริหารราชการที่สําคัญ ๔ ประการ ดังนี้
๑. ดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดพิจิตรตามที่กระผมได้แจ้งไว้กับประชาชน
เมื่อตอนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนกระทั่งการพัฒนาอย่างสมดุล รอบด้าน และทัว่ ถึง
๒. ดําเนินการพัฒนาจังหวัดพิจิตรอย่างสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

๒

๓. น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการ พระราชดําริ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ ๙ และรั ชกาลที่ ๑๐ มาเป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนพั ฒนาจั งหวั ดพิ จิ ตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
๔. บริหารงานโดยอาศัยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และการบริหารงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management)
สําหรับนโยบายการบริหารและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิจิตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีนั้น กระผมมีนโยบายที่สําคัญ ดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วน
๑.๑ เร่งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ค วามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease
๒๐๑๙ (COVID ๑๙)) ตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งร่วมประสานการดําเนินงานกับจังหวัดพิจิตร
และส่วนราชการอื่น ๆ
๑.๒
เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาแหล่ งกั ก เก็ บน้ํ า และพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการน้ํา ในพื้ นที่ จั ง หวั ดพิ จิ ต ร
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้
๑.๓ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมกระตุ้ น เศรษฐกิ จ เช่ น จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ลางจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า
การจัดนิทรรศการ เทศกาล ตลาดนัด ถนนคนเดิน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่
๑.๔ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในสังคม
ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน และผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.๕ สนับสนุนและผลักดันเกษตรกรให้มีรายได้ โดยการทําเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับการส่งออกและได้รับการรองรับความมั่นคงทางอาหาร
๑.๖ ส่งเสริมมาตรการและกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานงานและบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
๑.๗ พัฒนาสนามกีฬาและสวนสาธารณะให้มีมาตรฐาน มีความสมบูรณ์และปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพลานามั ยของประชาชนทุ กช่ วงวั ย ตลอดจนยกระดั บความสามารถด้ านกี ฬาของนั ก กี ฬ าจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและอาชีพ

๓

๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีทักษะความสามารถที่จําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน
๑.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหาที่รุนแรง
และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ
๑.๑๐ เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติและสาธารณภัยต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
๒. นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
๒.๑ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดพิจิตร ได้รับสวัสดิการที่พึงได้จากภาครัฐอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และสนับสนุนการพัฒนาสังคม
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
(๓) สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างจิตสํานึกในการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนและครอบครัว
(๔) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ปลอดภัย
และปลอดยาเสพติด
(๕) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น โดยสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัว มีความรัก
ความเข้าใจกัน มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ ไม่สร้างปัญหาและเป็นภาระให้แก่สังคม
(๖) ส่งเสริมสิทธิและบทบาทของสตรี สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีให้สามารถเป็นผู้นํา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเท่าเทียม
(๗) ส่งเสริมสุ ขภาพ การพัฒนาทั กษะความสามารถ และสวัส ดิการต่าง ๆ สําหรับผู้สูงอายุ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้
(๘) สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมถึงการรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทยต่าง ๆ
เพื่อนําไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและปลอดภัย
(๙) ส่งเสริมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยและอันตรายของโรคติดต่อร้ายแรง เพื่อเป็น
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล การรักษา
สุขภาพ และสุขาภิบาลในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีความสุข

๔

(๑๐) ส่งเสริมมาตรการการเฝ้าระวัง การควบคุม และการแจ้งเตือนข่าวสารการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ยามเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ
(๑๑) ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการรักษาวินัยจราจรให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมาบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
(๑๒) สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
๒.๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
(๑) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ประชาชน และกลุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ ให้ ผ ลิ ต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครัวเรือน/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างชื่อเสียงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย
(๓) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ช่ อ งทางการแพร่ ก ระจายสิ น ค้ า และตลาดรองรั บ ผลิ ตภั ณฑ์
ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(๔) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างโอกาส
ในการหาเลี้ยงชีพของประชาชน โดยยึดแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๕) ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เช่ น จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ลางจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า
การจัดนิทรรศการ เทศกาล ตลาดนัด ถนนคนเดิน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
(๖) ส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนพันธุ์พืช
และพั นธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชน เพื่อสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และลดต้นทุนค่ าใช้จ่ายตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(๗) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการคิดค้น ผลิต เพิ่มมูลค่า และจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ
(๘) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการออม
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
๒.๓ นโยบายด้านการเกษตร
(๑) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรปลอดภั ย เพื่ อ สร้ า งผลผลิ ต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับการส่งออกและได้รับการรองรับความมั่นคงทางอาหาร
(๒) ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการผลิตและการแปรรูปสินค้า
เกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
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(๓) ส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุน
การทําเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) ทํานุบํารุงและพัฒนาแหล่งน้ํา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
ให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ํา
ในชุมชน
(๖) ส่งเสริมองค์กรภาคการเกษตรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน
และพึ่งตนเองได้
๒.๔ นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงศาสนา
และเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
(๒) สนับสนุนการท่องเที่ยวครบวงจร และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง
(๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารและคุ ณ ภาพการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
และสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน
จังหวัดพิจิตร
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงศาสนา และเชิงประวัติศาสตร์
๒.๕ นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีตประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒) เสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
และศาสนสถานในท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
(๓) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีอันโดดเด่นของจังหวัดพิจิตรเชิงรุก เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ในวันสําคัญของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม
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๒.๖ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจําเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานในเชิงรุก ดําเนินการ
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น ถนน และสะพาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม
การขนส่ง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
(๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อความต้องการ ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
(๔) ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพิจิตร เพื่อลดความซ้ําซ้อนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล และผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง
ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
ตามที่ได้รับการประสาน ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน
๒.๗ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) เสริมสร้างค่านิยมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาแม่น้ําและแหล่งน้ําโดยชุมชน และส่งเสริม
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ โดยไม่ทําลายระบบนิเวศ
(๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรดิน โดยสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
(๔) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน ในการควบคุมและจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงส่งเสริม
ให้ชุมชนผลิตและใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการของเสียในชุมชนและในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๖) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในปัญหาโลกร้อนและการร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน
๒.๘ นโยบายด้านการศึกษา
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
(๒) สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ในการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน
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(๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบัน
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้เด็กได้จับกลุ่ม เปลี่ยนกลุ่ม และล้อมวงเพื่อปรับรูปแบบ
การเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างมีอิสระ เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
(๕) สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องเด็กและเยาวชน
ที่มีลักษณะพิเศษและมีความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาจุดแข็งและลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน
(๖) ส่งเสริมการปลูกฝังและการสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สนับสนุนค่านิยม
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๗) เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเท่าทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(๘) ส่ ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอน
สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพและทั่วถึง เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้ตลอดเวลา
๒.๙ นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
(๑) ส่งเสริ มกิ จกรรมการแข่งขั นกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง และได้ออกกําลังกายอย่างทั่วถึง
(๒) สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ตลอดจนส่งเสริมกีฬา
สําหรับผู้สูงอายุและกีฬาสําหรับผู้พิการ
(๓) ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา เครื่องออกกําลังกาย เครื่องเด็กเล่น และสวนสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และเพียงพอทั่วถึงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๔) สนับสนุนชมรม สมาคม และสโมสรกีฬาต่าง ๆ ภายในจังหวัด
๒.๑๐ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
(๑) บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรด้วยความโปร่งใสสุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
(๒) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการประเมินผลโครงการพัฒนา
ที่สําคัญ และการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
(๓) พัฒนาองค์กรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานและสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทขององค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘

(๕) สนับสนุนค่านิยมองค์กรในการบริการประชาชนจิตสาธารณะ การปฏิบัติงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
การทํางานร่วมกันเป็นทีม การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ในหน่วยงาน และการมุ่งเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
(๖) บริหารงานคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยคํานึงถึงการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
(๗) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว โครงการพัฒนา กิจกรรม
บริการสาธารณะ ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเน้นย้ําความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
การกําหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดังกล่าว ได้วางไว้
อยู่บนพื้นฐานของความจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนั้น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวพิจิตร
และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร บนพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดังกล่าว จะประสบความสําเร็จ
ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนข้าราชการ
และบุคลากรทุกท่าน ในฐานะผู้ ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติ และที่สําคั ญ อย่ างยิ่งคือ
ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวพิจิตร ในตําแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ตามกระบวนการประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สุขของประชาชนชาวพิจิตร ขอบคุณครับ

