คําแถลงนโยบาย ของ
นายบํารุง ปยนามวาณิช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา
แถลงตอสภาองคการบริหารจังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาที่เคารพ
ตามที่ไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาเมื่อวันอาทิตยที่
12
พฤษภาคม 2556 ซึ่งกระผมไดรับความไววางใจจาก พี่นองประชาชนชาวจังหวัดพังงาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นั้น
บัดนี้นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดพังงาเรียบรอยแลว
โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป8น
ประมุข และประชาชนมีสวนรวม ตามหลักการปกครองแบบการกระจายอํานาจ โดยครอบคลุมถึงแนวนโยบาย
ทุกๆดาน ตามบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่บัญญัติใหเป8นอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
และเพื่อใหเป8นไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2546 มาตรา35/4 กําหนดวา กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมมีการลงมติทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด กระผมนายบํารุง ปCยนามวาณิช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา จึงขอ
แถลงนโยบายดังกลาวตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา เพื่อใหทราบถึงเจตนารมณ ยุทธศาสตร
และนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ที่มุงมั่นจะสรางความผาสุก การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
ความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดพังงาทุกคน โดยมีนโยบายในการ
บริหารงาน ดังนี้
1. ด0านการศึกษา
1.1 สนับสนุนและยกระดับคุณภาพผูเรียน สูระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
1.2 กองทุนเพื่อการศึกษาแกเยาวชนทุกระดับใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน

1.2.1 ทุนการศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 1.2.2 ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาเฉพาะ
วิชาชีพ เชน คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร เป8นตน
1.3 จัดใหมีการพัฒนาเพิ่มทักษะครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องใหมีความรูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป8นสําคัญ
1.4 สนับสนุนกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรียนในระดับตางๆ รวมทั้งการแนะแนว
การติว เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูมหาวิทยาลัย
1.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชน พัฒนาผูเรียนและกลุมผูสนใจใหมีความรู
ความสามารถทางภาษา จัดตั้งศูนยเรียนรูสองภาษา เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)
1.6 สนับสนุนสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ใหมีความพรอมดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน เครื่องมือ
เครื่องใช
จัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษา
2. ด0านสาธารณสุข
2.1
พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)
อาสาสมัครองคการบริหารสวนจังหวัด (อส.อบจ.) ใหมีความเขมแข็ง เป8นกําลังสําคัญของชุมชนในการพัฒนางาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 จัดใหมีศูนยเครือขาย อสม. ระดับจังหวัด โดยการเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สรางความรวมมือในการสงเสริมสุขภาพ การเฝLาระวังปLองกัน
ควบคุมโรคในชุมชน
2.3 สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึง รวมถึงการจัดสรางศูนยสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสตามความเหมาะสม
2.4 สนับสนุนและจัดใหมีศูนยเครือขายปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือขายชวยเหลือผูประสบภัย
ในจังหวัดพังงา พรอมทั้งสนับสนุนรถชวยเหลือ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่จําเป8นในการบริการชวยเหลือ
ผูประสบภัย ผูเจ็บปMวยฉุกเฉินรายแรง
2.5 สนับสนุนและบูรณาการรวมกับสวนราชการ ภาคเอกชนองคกรตางๆ และเครือขายภาคประชาชน
ในการปLองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพังงา พรอมทั้งจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆที่เหมาะสมกับ
กลุมเปLาหมาย
2.6 สนับสนุนและจัดระบบเฝLาระวังโรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา รวมทั้งสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ ครุภัณฑการแพทยที่จําเป8นและขาดแคลน

2.7 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ รักษา
ความสะอาดของทองถิ่น
บานเรือนสะอาดนาอยู
และชุมชนปลอดภัย
3. ด0านการกีฬา
3.1 สนับสนุนและพัฒนาการกีฬาทุกรูปแบบ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดพัฒนาทักษะทาง
กีฬาสูความเป8นเลิศสําหรับการแขงขันในระดับตางๆ สรางนักกีฬาใหกับจังหวัด โดยมุงเนนเยาวชนเป8นศูนยกลาง
การกีฬา
3.2 จัดใหมีและปรับปรุงโรงยิม สนามกีฬา ลานกีฬา สวนสุขภาพและอุปกรณกีฬาอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีสถานที่แขงขันกีฬา ออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจ
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับทองถิ่น อําเภอและจังหวัด โดยรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูนําทองที่ ภาคสวนตางๆ เพื่อยกระดับการกีฬาในจังหวัดและสรางความสัมพันธ ความสามัคคี
นําไปสูความรวมมืออันดีในการพัฒนาจังหวัด
3.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนในจังหวัดพังงา
เป8นประจําทุกปQอยางตอเนื่อง
3.5 สนับสนุนและยกระดับการแขงขันกีฬาระดับทองถิ่น กีฬาประเพณีวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น กาว
สูระดับจังหวัดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแขงเรือยาว การแขงขันจักรยาน จักรยานยนต
(โมโตครอส)
4. ด0านการทองเที่ยว
4.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เปCดแหลงทองเที่ยวใหม พรอมทั้งยกระดับแหลง
ทองเที่ยวที่มีอยูใหเป8นที่ยอมรับของนักทองเที่ยว จัดระบบภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว โดยรวมมือกับจังหวัดพังงาและ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
4.2 สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของชุมชน องคกรเอกชนและผูประกอบการดานการทองเที่ยวให
สํานึกในการเป8นชุมชนเจาบาน เพื่ออนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
4.3 สนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดพังงา โดยการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆที่เหมาะสม และ
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดพังงา พรอมจัดหาตลาดการทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศ
และสาธารณสุขเพื่อการทองเที่ยว เป8นตน
4.4 พัฒนาเยาวชน ประชาชน ผูประกอบการและบุคลากรดานการทองเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ดานการบริการใหเป8นที่ประทับใจแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

4.5 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ลาน
วัฒนธรรม เป8นตน และการทองเที่ยวสถานที่สําคัญทางโบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัดพังงา
4.6 สนับสนุนและสรางระบบภูมิทัศนดานการทองเที่ยวของจังหวัดพังงาสูระดับนานาชาติ เชน จัดประกวดถนน
สวยเพื่อการทองเที่ยว
5. ด0านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
5.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาทุกศาสนา เชน วันสําคัญทางศาสนา เทศกาล
ประจําปQ รวมตลอดถึงการทํานุบํารุงศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ
5.2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป8นประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมที่เป8นเอกลักษณของ
จังหวัดพังงา บํารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปRญญาทองถิ่น
5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน ประชาชน ไดเรียนรูตามหลักธรรมของศาสนา เป8นการปลูกฝRง
จิตใจใหดีงามและสามารถนําหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตามหลักของศาสนา
5.4 สนับสนุนการสรางและยกระดับศูนยจริยธรรมเป8นสถานศึกษาศาสนาอิสลามเบื้องตน (ฟRรดูอีน)
ภาคเยาวชนและประชาชน
5.5 สนับสนุนและจัดใหมีศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลาม เพื่อเป8นศูนยปฏิบัติศาสนกิจและศูนยรวม
จิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดพังงา
6.ด0านอาชีพ
6.1 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ เชน การวิจัยคุณภาพ
ดิน การเกษตรอินทรีย เป8นตน โดยรวมมือกับหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และภาคประชาชน
6.2 สนับสนุนและยกระดับความรูความสามารถของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน ในการพัฒนาคุณภาพสินคา
ผลิตภัณฑ ฝQมือแรงงาน เพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑทองถิ่น ผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่ม
รายไดและพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
6.3 สงเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกชุมชน สามารถสรางรายไดสรางอาชีพใหแกครอบครัวและชุมชน
6.4 สนับสนุนและพัฒนาอาชีพโดยมุงเนนใหมีการรวมกลุม การจัดตั้งกลุมอาชีพ สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน สรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมและเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนา
6.5 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรตามภูมิปRญญาทองถิ่น การผลิตและแปรรูป
สมุนไพร พัฒนาการแพทยแผนไทยและภูมิปRญญาการแพทยแผนไทย

6.6 สนับสนุนและจัดใหมีการเปCดตลาดการคาเชิงอนุรักษ สินคาพื้นบาน ผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑ
ทองถิ่น เพื่อเป8นชองทางในการจําหนายสินคา สรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น
6.7 สงเสริมและสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยในพื้นที่จังหวัดพังงา
7.ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม
7.1 สนับสนุนการอนุรักษและฟXYนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยกระบวนการมีสวน
รวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน และชุมชนในระดับพื้นที่ใหมีการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
7.2 สงเสริมใหความรูและสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชน และประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาใน
การรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
7.3 สนับสนุนฟXYนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมสภาพใหกลับสูสภาพเดิม เชน การปลูกปMา
เพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนความสมบูรณใหผืนปMา การกอสรางแนวปะการังเทียมตามแนวชายฝRZงทะเลเพิ่มปริมาณสัตวและ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
8.ด0านเทคโนโลยี
8.1 สนับสนุนและติดตั้งกลองวงจรปCด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
จังหวัดพังงาและนักทองเที่ยว
8.2 สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป8นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระบบ
การศึกษา การประกอบอาชีพ และความเป8นอยูของประชาชนในจังหวัดพังงา
8.3 สงเสริมและสนับสนุนการสื่อสารที่ทันสมัย การรับรูขอมูลขาวสาร เครือขายอินเตอรเน็ต และระบบ
สารสนเทศรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดใชบริการสืบคนขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว
9. ด0านการเมือง การปกครอง
9.1 สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในดานการเมือง การปกครอง สิทธิเสรีภาพและหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทย
9.2 พัฒนาการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ใหเป8นองคกรกลางประสานทุกภาคสวน ทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและองคกรเอกชน รวมทั้งประชาคมตาง ๆ
เพื่อเชื่อมโยงความคิดและปRญหาของชุมชนอยางเป8นกระบวนการ
ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน

9.3 สนับสนุนและรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําทองที่ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรตาง ๆ ในการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนในจังหวัดพังงา
9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน ผูนํา องคกรภาคประชาชน
องคกรชุมชน เชน กลุมสตรี อาสาสมัคร ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ มุงใหเกิดการรวมตัว ชวยกันคิด
ชวยกันทํา สรางชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
9.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยจัดใหมีบุคลากรและเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย
เพียงพอตอการแกไขปRญหาและบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วทันทวงที รวมถึงการใหการสนับสนุนดานเทคนิค
วิชาการ
เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใชแกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ด0านโครงสร0างพื้นฐาน
10.1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทาเทียบเรือและโครงสรางพื้นฐานที่จําเป8นใหได
มาตรฐาน มีความเพียงพอ สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และสังคม
10.2
ติดตั้งระบบไฟฟLาสาธารณะและแสงสวางถนนในเขตชุมชนหนาแนนและจุดอันตรายเพื่อลด
อุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
10.3 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การขุดลอกแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แกปRญหา
น้ําทวมและภัยแลง
10.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
นโยบายทั้งหมดที่ไดนําเสนอมานี้
กระผมและคณะผูบริหารไดกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของจังหวัดพังงา จุดออน จุดแข็ง
ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดพังงา และที่สําคัญคือ คํานึงถึงปRญหาและความตองการของพี่นองประชาชน
จังหวัดพังงาเป8นที่ตั้ง ตลอดจนกรอบภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่กฎหมาย
ระเบียบ กําหนด ซึ่งในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา จะไดเรงดําเนินการใหเป8นรูปธรรม
โดยการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เพื่อเป8นแนวทางในการ
บริหารราชการ การบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา
ในหวงระยะเวลาตั้งแตบัดนี้เป8นตนไป กระผมจะยึดหลักธรรมาภิบาล อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เป8นแนวทางในการบริหาร
ราชการ ทั้งนี้ ในการบริหารราชการตามนโยบายดังกลาว จะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามนโยบายที่ไดแถลงไวได ก็
จําเป8นตองไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาชนชาวจังหวัดพังงา
จากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดพังงา ทุกทาน จากขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ทุกคน กระผมและทีมงาน

ฝMายบริหารจะมุงมั่นทํางานในการพัฒนาจังหวัดพังงา
ประชาชนชาวจังหวัดพังงาตอไป
ขอขอบคุณครับ

ใหมีความเจริญยั่งยืนอันจะนําไปสูประโยชนสูงสุดของ

