
 

คําแถลงนโยบาย 

นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ 

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 เรียน   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทาน 

 ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565                 
ที่ผานมาดิฉันไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ใหมาดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และตามกฎหมายไดกําหนดใหจักตองแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กอนเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง นั้น 

 บัดนี้ ดิฉันไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเปนที่
เรียบรอยแลวซึ่งนโยบาย การบริหารงานดังกลาว ดิฉันจะยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข และการมี สวนรวมของประชาชน ตามหลักการปกครองแบบการกระจายอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวน จังหวัด ตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕ )  พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไดแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 รวมถึงนโยบายการพัฒนาใหสอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่  ๑๒  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบายและบูรณาการใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ  ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

1. นโยบายดานการเมือง  (Policy on Politics) 

 1.1 เทิดทูน และรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 1.2 เสริมสรางความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสิทธิเสรีภาพและหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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 1.3 สรางความสัมพันธอันดีกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  และภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการรวมมือ รวมใจที่จะพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงค และบังเกิดผลดี
แกพ่ีนองประชาชนและจังหวัดกาฬสินธุ 

2. นโยบายการพัฒนาสังคม (Policy on Social) 

 2.1 สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

 2.2 สงเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขพื้นฐานของชุมชน โดยมุงเนนการสงเสริมการใหบริการสุขภาพ
ประชาชนในทุกระดับอยางทั่วถึงสงเสริมให ประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพดี ดวยการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และ
รักษาโรค อยางมีประสิทธิภาพ  พรอมทั้งฟนฟูโครงการ “ศูนยโฮมสุข” ใหมีความครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

 2.3 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และ นันทนาการ เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ดวยการจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายและมีอุปกรณกีฬาที่ดีมีมาตรฐาน  สงเสริมสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาทุก
ระดับเพ่ือใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด และพัฒนาสุขภาพประชาชนใหมีความแข็งแรง 

 2.4 สงเสริมการศึกษา โดยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของเยาวชนและประชาชน ตามอํานาจหนาที่ 
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน และประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนรูใหเทา
ทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมเสมอ และสรางเด็กและเยาวชนใหมีทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม 
เห็นคุณคาภูมิปญญาและชุมชนทองถ่ิน 

 2.5 สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ ดวยการสงเสริม
และสนับสนุนความรวมมือกับองคกรปกครอง สวนทองถิ่น และภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ ในการทํานุบํารุง 
พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญา ทองถิ่นอันดีงาม 

3.  นโยบายดานเศรษฐกิจ (Policy on Economics) 

 3.1 สงเสริมอาชีพใหแกพี่นองประชาชน กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถพึ่งพาตัวเองได 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ตลอดจนสงเสริมและเพ่ิมพูนความรูในดานเทคนิค ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพที่
ถูกตองแกเกษตรกรนํางานวิจัยของสํานักงานวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ  สูการปฏิบัติการจริงใหแก
เกษตรกร สามารถยกระดับและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการเกษตร และสงเสริมโครงการเลี้ยงกุง ปลานิล
โครงการเลี้ยงโค พรอมทั้งการแปรรูปทุกระดับและยกระดับมาตรฐานสินคาใหไดมาตรฐานสูสากล 

 3.2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใหเปนศูนยบริหารจัดการน้ําทั้งระบบเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อลดปญหาภัยแลง ปญหาอุทกภัยและชวยใหมีน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ และ
เพื่ออุปโภคและบริโภค มุงเนนการพัฒนาบํารุงรักษาแหลงน้ําและระบบขุดเจาะน้ําบาดาล พัฒนาระบบพลังงาน
ทดแทนมาใชเพื่อลดพลังงานและตนทุนการผลิต การขุดสระกักเก็บน้ํา การขุดลอกหนองบึงที่ตื้นเขิน การกําจัด
ผักตบชวาในคูคลองหนองบึงตางๆ 
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 3.3 พัฒนาและปรับปรุงเสนทางสายหลักเชื่อมตอหรือคาบเกี่ยวระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ ดวยการดําเนินการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
แกประชาชนโดยโครงการ “หมดฝนถนนดี” และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 

 3.4 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนเสนทางการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ 
รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ ใหมีมาตรฐานและคลอบคลุม 

 3.5 สงเสริมการทองเที่ยว โดยการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาและอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ ตลอดจนอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สงเสริมพัฒนาและสรางแหลง
ทองเที่ยวในชุมชนทองถิ่นบนอัตลักษณพื้นถิ่นชุมชนอยางสรางสรรค สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การพัฒนา
สินคา การบริการ และการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม เพื่อรับรองการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.6การจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเปนพื้นฐานอื่นๆ ที่สอดคลอง และเพียงพอตอ
ความตองการของการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 

4. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Policy on Natural Resources and Environmental) 

 4.1 สงเสริม สนับสนุนความรู ความเขาใจ การสรางเครือขายทองถิ่น เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

 4.2 สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการพัฒนา และรวมแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมของภาคสวนตางๆอยางเปนระบบ ตอเนื่องและยั่งยืน 

 4.3 สนับสนุนการใชพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนในชุมชน อยางมีความสมดุลและยั่งยืน 

5. นโยบายดานการบริหารจัดการ (Policy on Administrative) 

 5.1 บริหารงานดวยการ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา โดยคํานึงถึงประโยชน ที่ประชาชนจะไดรับ
เปนสําคัญ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 5.2 สงเสริมการพัฒนาดานศักยภาพ และจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุอยางเหมาะสม เสริมสรางขวัญกําลังใจทีดีแกบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.3 สงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุใหมีระบบปฏิบัติงาน
ดวยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สามารถใหบริการประชาชนไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 5.4 บริหารจัดการใหมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจในการจัดระบบการ บริการสาธารณะใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ตอเนื่อง และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

 5.5 เสริมสรางคานิยมที่ดีใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ตามหลักการและ
แนวทางในประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
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 นับแตนี้ ดิฉันจะมุงมั่นพัฒนาและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
อยางเต็มความสามารถเพื่อความวัฒนา ผาสุกแกพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา 
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุของดิฉันนั้น ดิฉันจะไดรับความรวมมือ
รวมใจ จากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ตลอดจนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุผูทรงเกียรติทุกทาน ซึ่งอยู ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุแหงนี้เปนอยางดี ในการ
ที่จะรวมมือรวมใจและชวยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุอยางเต็มความสามารถ กอเกิดประโยชน
สูงสุดตอพ่ีนองประชาชนชาว จังหวัดกาฬสินธุสืบไป ขอขอบพระคุณคะ  


