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ค ำแถลงนโยบำยกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

โดย นำงกรุณำ  ชิดชอบ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ณ ห้องประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 10 เมษำยน 2555  

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

เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ท่ำนสมำชิกสภำ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และผูม้ีเกียรตทิี่เคำรพทุกท่ำน 

  ดิฉัน นางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  

ขอแถลงนโยบายการบริหารงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรัมย์ ดังนี้ 

  นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ 4 ปีนับจากนี้ไป  

มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์สังคมบุรีรมัย์ ให้เป็น สังคมอยู่ดี มีสุข โดยมีเป้าหมาย 

ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ชาวบุรีรัมย์ ให้มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข  

เป็นเป้าหมายหลัก  

  เรำจะยึดประชำชน ควำมต้องกำรของประชำชน เป็นศูนย์กลำง 

ของกำรท ำงำน และ เปน็เป้ำหมำยกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 

  4 ปีจากนี้ไป คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบุรีรัมย์ จะต้องดีข้ึนกว่าเดิม  

มีความสุขมากขึ้น คนบุรรีัมย์ จะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุด แม้จะไม่ใช่คนรวยที่สุด  

  จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย ที่จะใช้ดัชนีชี้วัดควำม 

สุขของประชำชน เป็นเครื่องวัดควำมส ำเร็จกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เพราะเราเชื่อว่า “ควำมสุขมวลรวมประชำชน” ส าคัญกว่า 

“ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ”  ซึ่งเป็นดัชน ีชีว้ัดความส าเร็จแบบเดิม ที่ใช้กันมา

ยาวนาน   

   การบริหารโดยยึดแนวทางผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ที่เติบโตขึ้น  

เป็นความส าเร็จ  ยิ่งพัฒนามากเท่าไร ย่ิงบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ  สิ่งปลูกสร้าง 
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มากเท่าไร ประชาชนส่วนใหญ่ กลับยิ่งยากจน มีหนี้สินมากขึ้น และมีความทุกข์มากขึ้น  

เพราะประชาชนถูกชักน าเข้าสู่ระบบบรโิภคนิยม เน้นวัตถุนิยม  ต้องท างานหนักขึ้น  

เพื่อหารายได้มากขึ้น เนื่องจากมีรายจ่ายมากขึ้น ซื้อข้าวของเครื่องใช้ฟุ่มเฟือยมากขึ้น   

 การพัฒนาแบบเดิมๆ นัน้ มีคนเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น ที่ร่ ารวยขึ้น ในขณะที่

ประชาชนส่วนใหญ่ แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น  แต่ก็มีหนี้เพิ่มขึ้น  เรียกกันว่า "รวยกระจุก  

จนกระจำย" คือ คนรวยมีน้อย คนจนมีมาก    

 ดังนั้น แนวนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมัย์  

นับจากนี้ไป จะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข มากกว่าที่จะมุ่งเน้น

การพัฒนาทางวัตถุ โดยมีนโยบายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอำชีพ 100 ล้ำนบำท  

 การมีรายได้เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน และมี

ความสามารถ ที่จะปลดหนี้ปลดสินได้ เป็นความต้องการล าดับแรกของประชาชนชาวบุรีรัมย์  

ดังนั้น นโยบายเร่งด่วนประการแรก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรัมย์ ที่จะลงมือท า

ทันที ก็คือ การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพของคนบุรีรัมย์  100 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ

ส าคัญ 2 โครงการ คือ  

 1.1 โครงกำรฝึกอำชีพทุกๆ สำขำใหแ้ก่พี่น้องประชำชน กลุม่วิชำชีพ

ต่ำงๆ และผู้ที่ยังไม่มีอาชีพ ไม่มีงานท า ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะมีอาชีพอิสระ  ทั้งอาชีพ

การเกษตร  อาชีพค้าขาย   อาชีพช่างฝีมือ  อาชีพรับจ้าง  และบริการทั่วไป      

 1.2  โครงกำรจัดหำแหล่งทุน และวัสดุอปุกรณ์เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 

ให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นทุนตั้งตัวในการประกอบอาชีพ   

 การจัดตั้งและบริหารกองทุนส่งเสริมอาชีพคนบุรีรมัย์ 100 ล้านบาท นี้  

จะเปิดโอกำสให้ประชำชน กลุ่มวิชำชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะ

ตัวแทนประชำชนทุกระดับ  เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกที่สุด  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน และตรงตามความต้องการของประชาชน มากที่สุด 
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2. กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬำและกำรท่องเที่ยว 100 ล้ำนบำท 

 ปัจจุบันนี้ จังหวัดบุรีรัมย ์ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วทั้งประเทศไทย 

ในฐานะเมืองฟุตบอล หรือ Land of soccer และเป็นที่รู้จักไปทั่วกันแล้วในระดับทวีปเอเชีย 

จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของเรา มีสโมสรฟุตบอลอาชีพอันดับหนึ่งของประเทศไทย และ 

เป็นสโมสรฟุตบอลที่ก าลังสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมในระดับเอเชีย 

 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลา 2 ปีเศษที่ผ่านมา นับแต่จังหวัดบุรรีัมย์ 

มีสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขึ้นมา แสดงให้เห็นว่า กำรกีฬำ เป็นสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ  ประโยชน ์

ที่ตามมาก็คือ มีผู้ที่นิยมชื่นชอบชมการแข่งขันฟุตบอล ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

เดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจ านวนมาก  

 ประชาชนที่เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เพียงแต่มาชมฟุตบอลเพียงอย่าง

เดียว ยังเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของบุรีรัมย์  มีการจับจ่ายใช้สอย 

กันอย่างมาก ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์  เช่น โรงแรม ที่พัก  

ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เติบโต ก้าวหน้า  เงินสะพัดอย่างกว้างขวาง  

คนบุรีรัมย์มีรำยได้เพ่ิมขึ้น  มีงำนท ำเพ่ิมขึน้    

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬา 

และการท่องเที่ยว ของคนบุรีรัมย์ 100 ล้านบาท  เพื่อใช้ในการสนับสนุน สง่เสริม ให้เยาวชน 

ประชาชน หันมาให้ความสนใจเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทุกระดับ ตลอดจนภำคเอกชน ให้มีกำรจัดกำรแข่งขนั

กีฬำชนิดต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง ทั่วทั้งจังหวัด โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาความสามารถ 

และศักยภาพทางด้านการกีฬาของเยาวชน ลูกหลานคนบุรีรัมย์ ทั้งในระดับ กีฬาอาชีพ  

กีฬาสมัครเล่น  และกีฬาเพื่อสุขภาพ   

 4 ปีนับจากนี้ไป จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นที่รู้จักของประชาชน นักท่องเที่ยว  

ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ มากขึ้น ในฐานะเมืองกีฬา และมีนักท่องเที่ยวเดินทาง 

มาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอยเงินทองในจังหวัดบุรีรัมย์  เพิ่มมากข้ึน 
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 ส าหรับการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จะจดัสรรงบประมำณ สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยว 

เชิงประวัติศำสตร์ กำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กำรทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร และ 

กำรท่องเที่ยววิถีชำวบ้ำน (Home Stay) ซึ่งเป็นลักษณะกำรทอ่งเที่ยวที่เหมำะสม 

กับจังหวัดบุรีรัมย์ มำกที่สุด เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ มีทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การเกษตร และวิถีชาวบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ

ส าหรับนักท่องเที่ยว เป็นอย่างย่ิง 

 การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ จะสนับสนุนให้ประชำชน 

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกัยภำพ  จัดตั้งกลุ่มอำชีพบริกำรกำรท่องเที่ยว เข้ำมำมี 

ส่วนร่วม ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การฝึกอบอบรมให้ความรู ้

แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การฝึกภาษาต่างประเทศ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดท า

โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรร เกิดประโยชน์

กับประชาชนโดยตรง และมากที่สุด  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มั่นใจว่า การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและ

การท่องเที่ยว ของคนบุรีรัมย์ จะเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ท าให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์ มีความสุข

เพิ่มมากขึ้น  จากการมีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนักกีฬาอาชีพ และ บริการนักท่องเที่ยว 

มีงานท าเพิ่มขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น  มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น   ลูกหลำนคนบุรีรัมย์ไม่ต้อง

โยกย้ำยถิ่นฐำน ไปประกอบอำชีพในจังหวัดอื่นๆ สถำบันครอบครัวกลับมำแข็งแรง

เหมือนเดิม 

3. กำรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 100 ล้ำนบำท  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบายส่งเสริม และ สนับสนุนให้

ลูกหลานของคนบุรีรัมย์ ได้เรียนตามความต้องการของตนเอง ในระดับวิชาชีพ อุดมศึกษา 

และปริญญาตรี เท่าที่ผู้เรียนจะมีความสามารถเรียนได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ จะด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส่งเสริมกำรศึกษำ ของลูกหลำนคนบุรีรัมย์ และ 

รณรงค์ขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน   



5 

 

เพ่ือจัดหำเงินเข้ำมำสมทบกองทุนฯ ให้ได้อย่ำงน้อย 100 ล้ำนบำท  เพ่ือสนับสนุน 

เป็นทุนกำรศึกษำแก่ลกูหลำนคนบุรีรมัย์ ที่มีความพร้อมทางสติปัญญา แต่ไม่มีความ

พร้อมทางก าลังทรัพย์  

 กองทุนส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานคนบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 

3 ประการคือ  

 1. สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้เยำวชนได้เรียนตำมหลักสูตร อย่ำงทั่วถึง  

เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต  

 2. สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้เยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้เรียน

ตามความต้องการ เพื่อกลับมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  โดยจัดท า

โครงการ " 1 ต ำบล 1 ทุนกำรศึกษำ " ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จนจบ

การศึกษา โดยมีเงื่อนไขต้องกลับมาท างานให้แก่ต าบล หรือจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้ว 

 3. สนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่เยำวชนที่มีคุณธรรมดำ้นควำมกตัญญู  

ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และครอบครัว เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อสร้างสังคม

คุณธรรม ด ารงไว้ซึ่งความกตัญญูต่อชาติ และผู้มีพระคุณ ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

บุรีรัมย์ และคนบุรีรัมย์   

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมั่นว่าการศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญ 

ที่ท าให้คนบุรีรัมย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจิตใจที่สูงส่งเพิ่มขึ้น  สังคมบุรีรัมย์ จะเป็น

สังคมที่ประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมมากขึ้น และเยาวชน ลูกหลานคนบุรีรัมย์รุ่นต่อๆ ไป 

จะเป็นทรัพยากรบุคคลทีส่ าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มาท าหน้าที่เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเรา 

ช่วยให้พี่น้องร่วมบ้านเกิดเมืองนอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น    

 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน 

  นอกเหนือจากนโยบายเรง่ด่วน 3 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส าหรับการ

พัฒนาสาธารณูปโภค ด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้ชีวิต ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
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และให้การสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงให้มีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพดีขึ้น  เช่น ถนน   

จะสำนต่อโครงกำรถนนไร้ฝุ่น ให้เต็มพื้นที่ และในดำ้นแหล่งน้ ำ จะจดัสรรงบประมาณ

เพื่อจัดสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ให้ทั่วถึง  

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นทุน 

ทางสังคม และต้นทุนชีวิตของประชาชนชาวบุรีรัมย์  จะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง  

เพื่อป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเท่ากับเป็นการท าลายชีวิตของมนุษย์ด้วย 

กำรรักษำมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเป็นทนุทางวัฒนธรรม  

และทุนการท่องเที่ยว เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของคนบุรีรัมย์ นับแต่อดีต 

ถึงปัจจุบัน และแสดงออกถึงความเจริญทางจิตใจ ของประชาชนชาวบุรีรัมย์  

 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  

  นโยบายที่ ดิฉันได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้  

จะเป็นกรอบการบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ดิฉันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ สามารถติดตาม ตรวจสอบ 

การด าเนินงานของดิฉันได้ หากมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับนโยบาย และ การบริหารงาน

ของดิฉัน และฝ่ายบริหารทุกท่าน ขอความกรุณาสอบถามทันที เพื่อที่ดิฉัน และฝ่ายบริหาร 

จะได้ชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน   

  ดิฉัน มั่นใจว่า ด้วยนโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้ ประกอบกับความตั้งใจในการ

ท างานของดิฉัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมาย ในเวลาเดียวกันนี้  จะท าให้

การท างานของเราสามารถบรรลุผลส าเร็จไดค้ือ  “คนบุรีรัมย์ต้องอยู่ดี  มีสุข” ภายในเวลา

อันรวดเร็ว หากได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกทา่น…ขอบพระคุณคะ่  

 

              กรุณำ ชิดชอบ 

      นำยกองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

 


