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ค าแถลงนโยบาย 

ของ นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
................................................................................................ 

เรียน  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ที่เคารพ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕8/๕ บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

จากการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ประชาชนได้มอบความไว้วางใจเลือกกระผมให้
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีกสมัย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้รับรองผล
การเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 จากผลคะแนนเลือกต้ังท่ีได้รับครั้งนี้ ท าให้กระผมได้ตระหนักดีถึง
การคาดหวังของพี่น้องประชาชน และภารกิจท่ีจะต้องพัฒนาในทุกๆด้านให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของ
พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน  

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาต าบลจากนี้ไปอีก ๔ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2568 ของกระผม 
กระผมขอน าเสนอนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย ทุกคนได้ประโยชน์ บนพื้นฐานของบริบทชุมชนท่ี
แท้จริง โดยก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ,ความยากจน ของประชาชนต าบลบ้าน
ใหม,่ การดูแลผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ภายในต าบล รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของต าบลบ้าน
ใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในต าบลซึ่งเป็นหน้าท่ีพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งนโยบาย
ออกเป็น ๖ ด้าน  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในต าบล

ทุกระดับ เพื่อขจัดความยากจน ลดปัญหาความเหล่ือมล้ า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงผ่านระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ การตลาด การผลิต
สินค้า การสร้างรายได้ ฯลฯ ผ่านการจัดฝึกอบรม ประชาคม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
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1.2 สนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อยกระดับ
ความรู้ ฝีมือและภูปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม
การผลิตและจ าหน่าย 

1.3 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับ และต่อยอด สินค้าเด่นของชุมชน เช่น เครื่องจักสาน 
ละมุด ฯลฯ 

1.4 สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเช่ือมภาคีเครือข่ายต่างๆท้ังจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
1.6 สนับสนุนส่งเสริมจัดหาแหล่งทุนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ประกอบการและสินค้าของประชาชนใน

ต าบล  
1.7 สนับสนุนส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมท้ัง

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร พัฒนาระบบส่งน้ าส าหรับการเกษตรการท านา 

2. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ต าบลบ้านใหม่ต้ังอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในกลุ่มพื้นท่ีโซนทิศเหนือ 

ซึ่งอยู่ติดสายเอเชีย  มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ มีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญคือพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่
ทวดองค์ใหญ่ วัดวชิรธรรมาราม  หมู่บ้านท่องเท่ียวโอทอป (OTOP Village) โคมไฟสุ่มไก่หน้าอาคาร
อเนกประสงค์ฯ อีกท้ังยังเป็นท่ีต้ังของสถาบัน OTOP Acadamy  และศูนย์โอทอปเอาท์เลท ประเทศไทย อีก
ด้วย ดังนั้นจึงเป็นต้นทุนของพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงในการต่อยอดการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นจุด
ศูนย์กลางในการท่องเท่ียว จากตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจากจังหวัดใกล้เคียงในรัศมี 50 ก.ม. 
เพื่อสร้างการเช่ือมโยงกระจายนักท่องเท่ียวออกไปในอ าเภอใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความเจริญระดับพื้นท่ี  ช่วยลด
ความเล่ือมล้ าของการพัฒนาจังหวัด ไม่ให้กระจุกในตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ท้ังยังจะมีความ
ยั่งยืนในระยะยาวสืบต่อไป แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว รวมท้ังการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสร้างพื้นท่ีสีเขียว 

2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ัวทั้งต าบลให้สะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่า 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวมากขึ้น 

ภายใต้แผนการ “เนรมิตบ้านใหม่” ไม่ว่าจะเป็น การสร้างแลนด์มาร์คตลาดริมน้ าคลองบ้างแก้ว, ตลาดบ้าน
ใหม่ไนท์มาร์เก็ต ฯลฯ เพื่อ 

2.๒ สนับสนุนการท่องเท่ียวรูปแบบอื่นๆ ท้ังการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การ
ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม ฯลฯ 

2.๓ จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเท่ียวครอบคลุมท้ังต าบล และพื้นท่ีท่ีต่อเนื่องพร้อมจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2.4 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบลให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ 
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3. นโยบายด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เป็นนโยบายเพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านสาธารณสุขพื้นฐาน และสวัสดิการ
สังคม โดยเฉพาะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
เต็มตัวเรียบร้อยแล้ว กระผมได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด โดย
กระผมได้วางแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 

3.1 จัดต้ังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการต าบลบ้านใหม่แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการจัดต้ังศูนย์ดูแลฯและ
มีอุปกรณ์ต่างๆแบบครบครัน ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแกน
หลักในการด าเนินการ 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลบ้านใหม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมท้ัง
สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 
3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลบ้านใหม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย

ในเขตต าบลบ้านใหม่ โดยจัดท าสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกก าลังกาย พร้อมเครื่องเล่นเด็ก 
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นพื้นฐาน

ส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
3.6 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัยละการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

4. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม 
 กระผมมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ ภายใต้หลัก 
“การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน” นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ภายในต าบล รวมถึงการอนุรักษ์จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีโดดเด่นให้คงอยู่ 
มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 4.1 จัดต้ังโรงเรียนบ้านใหม่อินเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 4.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
 ๔.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆในศูนย์มีสุขภาวะท่ีดี ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 4.4 จัดต้ังโครงการบ้านใหม่สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เพื่อเป็นศูนย์กีฬามาตรฐานท่ีดีท่ีสุดของอ าเภอ
มหาราช 
 4.5 สนับสนุนกลุ่มและชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ 
 4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
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5. นโยบายด้านสาธารณูปโภค 
มุ่งเน้นการยกระดับบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท้ัง การประปา การไฟฟ้า การ

ระบายน้ า การป้องกันน้ าท่วม การบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการภาคการลงทุนและการเกษตร ให้ได้
มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

5.1 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดไป เช่น ด าเนินการปรับปรุงถนนท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ และถนนท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน หรือมีลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยางหรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรด ให้มีสภาพดีขึ้นสามารถอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา การขนส่งสินค้ าให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 

5.2 การสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
หรือเพื่อใช้ในด้นการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 

5.3 ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ าประปา และระบบผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภคตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

5.4 ติดต้ังโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 
5.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลบ้านใหม่ ให้สวยงามตามถนนถนนหนทางและแม่น้ าล าคลอง 
5.6 ฯลฯ 

๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
กระผมส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
๖.1 มุ่งเน้นพัฒนาอบรบให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ผู้น าชุมชน 

กรรมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนต าบล ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ใน
การท างานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนาต าบลบ้านใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

๖.2 ปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๖.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖.4 บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

๖.5 ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ รวมท้ัง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ให้ได้มาตรฐานระดับต าบล เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ในการประชุม การรับรองแขก และการจัดกิจกรรมต่างๆของต าบล รวมถึงการ จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ ครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ี 
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๖.6 พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ของต าบล ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังต าบลเพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและทันต่อเหตุการณ์ 

๖.7 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ท้ังด้านบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย 

๖.8 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมท่ีดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

๖.9 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการพัฒนาระบบกลไกการท างานในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 

นโยบายท้ัง ๖ ด้าน ท่ีกระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ดังกล่าวข้างต้น              
จะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน ตลอดจน
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในต าบลบ้านใหม่ ซึ่ งกระผมในฐานะท่ีเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่ ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ให้บร รลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
และประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่ กระผมขอจบค าแถลงนโยบายส าหรับการบริหารต าบลบ้าน
ใหม่ไว้เพียงเท่านี้ ขอพระขอบคุณทุกท่าน 


