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คำแถลงนโยบาย  
ของ 

นายสญัญา  บญุ-หลง 
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระบุรี 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี
 

กระผม นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสระบุรีด้วยความจริงใจ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้
กระผมได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ
ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้อง
ประชาชนชาวสระบุรีให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะฝ่ายนิติ
บัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

กระผมขอใช้วาระอันสำคัญก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ แถลงนโยบายการ
บริหารราชการให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับทราบและขออนุญาต
กราบเรียนสื ่อสารไปยังพี ่น้องชาวจังหวัดสระบุรี   ผู ้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ผู ้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เคารพรัก         
นับถือทุกๆ ท่าน ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของตัวกระผมและผู้บริหารที่จะพัฒนา
จังหวัดสระบุรีโดยจะยึดหลักการสำคัญสี่ประการ ได้แก่ 
               1. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหาร 
               2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 



 

 

 
               3. พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
               4. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
องค์กรเอกชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ เพื ่อพัฒนาจังหวัดสระบุร ีให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นเมืองแห่งความสุข   

จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   
5 ด้าน ดังนี้  

1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1)  สนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนา

การศึกษาแก่หน่วยงานด้านการศึกษา สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส  สนับสนุนให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับวิถีชีวิตปกติ
แบบใหม่ (NEW NORMAL) และจัดหาครุภัณฑ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษา 
สนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้และบริการสาธารณะ เช่น ห้องสมุดที่ทันสมัย
แบบใหม่ทันยุคสมัยรองรับการพัฒนาของโลกเทคโนโลยี ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้า
จำลอง ค่ายลูกเสือ สนามกีฬา ฟิตเนส และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดสร้างโรงเรียน
อาคารเรียนรับถ่ายโอนโรงเรียน และอื่นๆ 

    2)  สนับสนุนส ่งเสร ิมเพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพในการ
พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส่งเสริม
การเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาทุกศาสนา การเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
การเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้าง
คุณธรรม-จริยธรรม การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีไทย จีน ยวน
และอื่นๆ ที่เหมาะสมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ ศาลา เมรุ อาคาร
ทางศาสนา สนับสนุนและดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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    3)  สนับสนุนส ่งเสร ิมเพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพในการ

พัฒนาการกีฬาทุกประเภทให้มีสถานที่เล่นฝึกซ้อมและแข่งขันในทุกระดับ  และ
สถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดสร้างบำรุงรักษาสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ  

    4)  สนับสนุนส ่งเสร ิมเพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพในการ
พัฒนาการสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด 
การเสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพให้นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชน การส่งเสริมให้เครือข่ายสาธารณสุขชุมชน อสม. มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณสุขของชุมชน  จัดให้มีโรงพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล 

    5)  สนับสนุนส ่งเสร ิมเพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพในการ
พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตให้กับ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสังคม
สงเคราะห ์การส่งเสริมให้มีการรวมกลุม่เพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพและประกอบ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยสนับสนุนงบประมาณ 
กำลังคน วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มสตรี จิตอาสา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ ด้านการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    6)  สนับสนุนส ่งเสร ิมเพิ ่มศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพในการ
พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด บรรเทาสาธารณภัย จัดหา/สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย การป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุบัต ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมทุกประเภท สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนแก่หน่วยงานองค์กรมูลนิธิฯ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย       
ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 
    7)  สนับสนุนส่งเสริมเพิ ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้ความ

ช่วยเหลือในการพัฒนาการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          
การผลิตและจำหน่ายสินค้าของจังหวัดสระบุรี ชุมชน สินค้า OTOP ทีป่ระชาชนผลิต
ในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ ่มอาชีพ          
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และประชาชน ในการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรพันธุ์ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ จัดตั ้งและดูแลตลาดกลาง  สนับสนุนกลุ ่มเกษตรกร             
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตรและปุ๋ย จัดหา
สถานที่สำหรับการรวมกลุ่ม และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกัน จัดสร้างศูนย์
ประชุมศูนย์ประชุม แสดงสินค้า ตลาด สนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินโครงการทฤษฎี
ใหม่ในเขตจังหวัดสระบุรี สนับสนุนการบำรุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
การก่อสร้างลานเพื่อการเกษตร ร้านค้าชุมชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริม
อาชีพใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

2.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
          1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อากาศให้ไร้ฝุ่น

และมลภาวะโดยการพัฒนาฟื้นฟูบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิทัศน์ของ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ การสร้างจิตสำนึก
และการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดระบบกำจัดขยะรวม ระบบ
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลรวมการบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำต่างๆ           
เพื่อใช้ในการบริโภค อุปโภค ทางการเกษตรกรรม และป้องกันน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย 
จัดสร้างเครื่องป้องกันเครื่องฟอกอากาศเสีย จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะโดยความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้อง 
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านให้มีการศึกษาปลูกฝังให้รู้จักการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    2)  การท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด

สระบุรีร่วมกับภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดการขยาย
ตลาดท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที ่ยว  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
สถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการ
ให้บริการในด้านต่าง  ๆ จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยว สวนสัตว์ สวนป่า สวนไม้ดอกไม้ประดับ 
สวนน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น  

3.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
     1)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับ

ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบาย
น้ำ สะพาน ภารกิจถ่ายโอนให้ได้มาตรฐาน และวิศวกรรมจราจร สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ทั่วถึง ส่งเสริมเชื่อมโยง
การชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำ
ให้เพียงพอ 

     2)  การสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้า-น้ำประปา ให้ทั่วถึง 
     3)  การแก้ป ัญหาความจำเป็นเดือดร ้อนของประชาชนด้าน

โครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที ่มีการร้องขอ และประสานงานกับหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

     4)  การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในส่วนที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

     5)  การส่งเสริมสนับสนุนการผังเมือง 
 
 
 
  



 

 

 
4. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    1)  การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในด้านการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

    2)  การพัฒนาการบริหารจัดการที ่ดีในองค์กร  ยึดหลักนิติธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
ในการบริหารทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ให้มีความรู้ความสามารถ สามารถนำไปพัฒนาปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

     3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
ในหลายๆ ช่องทาง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประชาชน  

     4)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
และบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด 
และนโยบายของผู้บริหารองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

5.  นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ( Smart Province ) 
     1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการปฏิบัติงานของ
จังหวัดสระบุรี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื ่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ ่น  และ
ให้บริการประชาชนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ในหลายๆ ช่องทาง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประชาชน  

     4)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
และบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด 
และนโยบายของผู้บริหารองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

5.  นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ( Smart Province ) 
     1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการปฏิบัติงานของ
จังหวัดสระบุรี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื ่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ ่น  และ
ให้บริการประชาชนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 
      2)  สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การใช้งานที่ทันสมัยให้

บุคลากร ในหน่วยงาน นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ 
      3)  ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และมีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างทั่วถึงในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

     4)  สนับสนุนการเพิ ่มพูนความรู ้ความสามารถ โดยการอบรม 
การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษาให้บุคลากรมีความสามารถท ำงาน
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีนโยบายจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจเอกชน โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เคารพรัก        
นับถือทุกๆ ท่าน กระผมจึงขอความกรุณาได้โปรดให้คำแนะนำ และร่วมแรงร่วมใจกัน
ขับเคลื่อนนโยบายด้วยความรักเคารพยิ่ง เพื่อพี่น้องประชาชนและการพัฒนาจังหวัด
สระบุร ีอันเป็นท่ีรักย่ิงของพวกเรา 

 

 

นายสัญญา  บุญ-หลง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี
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