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เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ทุกท่าน 

 กระผม  นายชานุวัฒน์ วรามิตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ขอกราบ
ขอบพระคุณพี่น้องชาวกาฬสินธุ์อย่างสุดซึ้ง  ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมได้รับโอกาสเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และขอแสดงความยินดีกับ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ทุกท่าน  ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์  ให้เข้ามาปฏิบัติหนา้ที่
ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุแ์ห่งนี้ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  มาตรา 35/4  ก่อนเข้ารับหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์  โดยมีหลักการพัฒนา  
“กาฬสินธุ์บ้านเรา  ต้องดีกว่านี้”  เพื่อให้หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีรายได้ต่ำและให้พี่น้องทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่  จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎกระทรวง  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยจะใช้
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มี  มาพัฒนากาฬสินธุ์บ้านเรา  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  ทำให้
ชาวกาฬสินธุอ์ยู่ดี  กินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่ว
ทั้งจังหวัด  เพื่อรับฟังปัญหานำมาแก้ไขและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน  โดยใช้
ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี  จำนวน  9  ด้าน  
ดังนี ้
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 1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด     
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก – ทางน้ำ  
จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  
การจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สามารถรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
   1.1 เส้นทางคมนาคม 
 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที ่เชื ่อมต่อระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ได้มาตรฐาน  ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  กระจายความเจริญไปทุกพื้นที่  
และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  ปลอดภัย  อีก
ทั้ง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงและบำรุงรักษา  เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา  พร้อมทั้งติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดน่าจะมีความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของพี ่น้องประชาชน  และสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ  
บุคลากร  เครื ่องจักรกล  ให้กับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื่น          
ในจังหวัด  เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 แหล่งน้ำ 
 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  อย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินในรูปแบบการเจาะบ่อบาดาล พัฒนาระบบ
ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยสนับสนุนให้มี
มาตรการการป้องกันและความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ที่ประสบความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  อาทิ  อุทกภัย  ภัยแล้งและอื่น ๆ  ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
สนับสนุนด้านเทคนิค  วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และบุคลากร  ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

 2.  นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักภาพการท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติ   ประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพและเป็นที ่สนใจของนักท่องเที ่ยวทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ         
โดยสร้างกิจกรรม  รูปแบบการท่องเที ่ยวให้หลากหลายและแปลกใหม่  เพื ่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น 
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 3.  นโยบายด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ  
  ส ่งเสร ิมและแก ้ไขป ัญหาการประกอบอาช ีพด ้านการเกษตร   ให ้มีค ุณภาพ                  
สู ่มาตรฐานสากล  และส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรทฤษฎีใหม่  
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร  การปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  ชนิด  และราคาของสินค้าเกษตร              
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 4.  นโยบายด้านการศึกษา 
  พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีความรู ้  คู ่ค ุณธรรม  ส่งเสริมและสนับสนุน           
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น  ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  กิจกรรมต่าง ๆ  
อันเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน  จัดหาให้มีบุคลากรครูผู้สอนให้เพียงพอ  ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา  โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       
ให้ท ันสมัย เพื ่อยกระดับองค์ความรู ้ให ้ได ้มาตรฐานสากล   ส่งเสริมการเร ียน  การสอน
ภาษาต่างประเทศ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ ้นแก่โรงเรียน  เด็ก  เยาวชน  ที ่ต้องการโอกาส         
ทางการศึกษา  เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียม 

 5.  นโยบายด้านการกีฬา 
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน    
รักกีฬา  เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด  ตลอดจนจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา    
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และเพิ่มทักษะด้านการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ       
ในทุกระดับ 

 6.  นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น  ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ตามสมควรแก่กรณี  และ
ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
  สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน  ตั้งแต่กระบวนการผลิต
เพื ่อบริโภคจนถึงการจำหน่ายผลผลิต  เพื ่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั ่นคง      
และยั ่งยืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ส่งเสริมอาชีพ  กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น  ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การสร้างนวัตกรรมสินค้าซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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และภูมิปัญญาชาวบ้าน  เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรม  ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ให้มีศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น  
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า  สร้างรายได้  และส่งเสริมระบบสหกรณ์  วิสาหกิจชุมชน  
องค์กรชุมชนในจังหวัดให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด 

 8.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารราชการและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ก่อให้เกิดความ  
มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  กระจายภารกิจและทรัพยากร   ให้แก่
ท้องถิ่น  การกระจายอำนาจตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  โดยส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  องค์การ  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร  ให้เป็นที่ยอมรับ  มีความน่าเชื่อถือและความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ  ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 9.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่น   โดยนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการท้องถิ่น  เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  ส่งเสริมสนับสนุนบริการด้าน
สาธารณสุขให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง 

 การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้  จะต้องได้รับการพัฒนาและ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แต่ทั ้งนี้จะสำเร็จลุล่วงได้  ก็ต้องได้รับการสนับสนุน  ความร่วมมือ       
ร่วมแรง  ร่วมใจ  จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่าน  ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพื ่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์         
ได้อย่างแท้จริง กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ขอให้ความเชื่อมั่นต่อ        
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ  ที่นี้ว่าจะใช้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ประกอบกับศักยภาพของทีมบริหารที่จะนำพาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสู่การพัฒนาที่ดี  และ   
จะบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล  เพื ่อประโยชน์สุข                  
ของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุต่อไป 
 


