
 

                      
 

                  คำแถลงนโยบาย 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

                นายหนูเที่ยง  หงษ์ทอง 
               แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

                วันที่  17  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
                 **************** 

    เรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  และสมาชิกองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลบ้านค้อ ทุกท่าน-  
    ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อและสมาชิก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  เมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ กระผมได้รับ 
   เลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ           
   ได้รับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2564 
   แล้วนั้น 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
   องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๗) ๒๕๖๒  กระผม      
   นายหนูเที่ยง  หงษ์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ขอแถลงนโยบายต่อ 
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เพื ่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงนโยบายการบริหาร              
   ของผู้บริหารที่ได้เข้ามาบริหารงานต่อไป 

 ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ทุกท่าน องค์การบริหาร          
   ส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
   แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   สังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒0 ปี และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
   การทำประชาคมในการแก้ไขปัญหาและเป็นไปตามการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
   นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อในวันนี้ก็จะปฏิบัติให้ 
   สอดคล้องกับหลักดังกล่าวข้างต้น  โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีด้วยกัน  ๖  ด้านด้วยกัน 
   ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 
 
   ๑. นโยบาย ด้านการเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พ่ึงพาตัวเองได้โดยยึดหลักปรัชญา 
         เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์      
         4 อย่าง 
   1.2 ส่งสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ  

  ๒. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
  2.1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  แก้ไขปัญหาความยากจน  โดยส่งเสริมให้มีการ 

           ประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้พอเพียงกับค่าใช้จ่าย  การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ     
           การผลิตและการจำหน่าย  และเพิ่มทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่า      
           ของสินค้า สามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง    และตลาดออนไลน์ได้ 

  2.2 ด้านสวัสดิการสังคม    
  2.2.1  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ ่มองค์กรสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ยากจน        

              ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยเอดส์ ในการทำกิจกรรมต่างๆและจัดสวัสดิการ 
    สังคมสงเคราะห์ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

  2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้การช่วยเหลือและพัฒนาคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส          
            ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 

 
  2.3. ด้านสาธารณสุข  
  2.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้ง         

            การป้องกันและ   ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่อันตรายต่อคนและสัตว์ 
  2.3.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนและการบริหาร        

             สาธารณสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี  
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

  2.4  ด้านการศึกษาและกีฬา  
2.4.1  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป         
          โรงเรียนผู้สูงอายุ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการศึกษาท้ังใน    
          ระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริม  ให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษา 
          ตามอัธยาศัย 

  2.4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและยกระดับ      
             ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลภายในตำบล  ให้มีวัสดุสื่อสารการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ      
    และทันสมัย  

 



  2.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบลเพื่อพัฒนากีฬาทุกประเภทของเด็กและเยาวชน  
            ประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรวมทั้งอุปกรณ์กีฬา สถานที่ออกกำลังกาย 

         เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับให้เป็นตำบลแห่งกีฬาและ   
         ให้มีการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี 

 

   2.5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม/ ความปลอดภัย และการรักษาความสงบ 
   เรียบร้อย 

  2.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  2.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อปพร. ความ 

            ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดระเบียบหมู่บ้าน และ 
                              ชุมชนให้เข้มแข็ง 

   2.5.4 ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัยและจิตสาธารณะ 
                     ของคนในชุมชน 

 
   ๓. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                 
   และสิ่งแวดล้อม 

  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุง       
         ภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
          เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนอันเป็นสิ่งพึงปรารถนาร่วมกัน ให้เกิดผล  

                            สำเร็จอย่างยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                            ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาแหล่งทิ้งขยะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย 
                  อย่างถูกวิธี และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
   3.3 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ  
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน  
   ๔. นโยบายการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนให้เป็นกลไกขับเคลื่อน 
         ประสานการพัฒนา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา  

  4.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา รวมทั้ง ส่งเสริม        
         ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น ฟื ้นฟู ศิลปะ ว ัฒนธรรม ดนตรี  ขนบธรรมเนียมอันดีงาม              
         ปลูกจิตสำนึกของประชาชน เยาวชนให้มีใจรัก    ในขนบธรรมเนียมประเพณี               
         และวัฒนธรรมอันดีของตำบล 
   ๕. นโยบายด้านการบริหารการจัดการภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล และนโยบาย 
   เร่งด่วนจากภาครัฐ 

  5.1 บริหารงานและจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น 
         หน่วยบริการสังคม ที่มีมาตรฐาน สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่      

                           เกี่ยวข้องเป็นการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 



   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตำบล  
         สมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม         
         ให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
   5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพในการ 
         ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการชุมชน 
   5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาคม  ในการนำเสนอ 
         ปัญหาเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  

  5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ทีด่ำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ  
         โดยชุมชนเพ่ือชุมชนรวมทั้งการการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนา 

                           ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  5.6 ส่งเสริมสนับสนุนศูนยข์้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สายด่วน 
         หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการแก้ไขปัญหา ประปา  ไฟฟ้าส่องสว่าง และ         
         ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ  แจ้งปัญหารวมถึงรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร 

                           ได้และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น  
  5.7 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนจากภาครัฐ  ตามภาระหน้าที่ของท้องถิ่น  

 

   ๖. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1 ส่งเสริมสนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน  สะพาน  ให้การคมนาคม 
         เป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย 
   6.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค  
         สาธารณูปการ   ให้ได้มาตรฐาน  ขยายเขตประปาในหมู่บ้านและให้มีน้ำประปาใช้ 
         เพียงพอทุกหลังคาเรือน 
   6.3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านไฟฟ้าสาธารณะ          
          ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เพียงพอและท่ัวถึง 
   6.4  ส่งเสริมสนับสนุน น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ปรับปรุง  
          บำรุงรักษา ฝายน้ำล้น  ทางกั้นน้ำ  และประตูกั้นน้ำ คูคลอง หนอง  บึง อ่างเก็บน้ำ     
          วางท่อส่งน้ำ สร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้างทางระบายน้ำ ให้เพียงพอต่อการ
          ระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร  

   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนในการติดกล้อง CCTV ทุกหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการป้องปรามเหตุร้าย 
         ที่อาจจะเกิดข้ึน 

     6.6. ส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุง สนามกีฬาทุกชนิด ให้ได้มาตรฐาน สนามฟุตซอล   
          สนามหญ้าเทียม  สระว่ายน้ำ  เพื่อพัฒนาประชาชนในตำบลทุกระดับ 

  6.7 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงอาคารภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โรงเรียน 
          ในสังกัดและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ                
          ให้ได้มาตรฐาน 

  6.8 ส่งเสริมสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาน้ำขังโดยการใช้รางระบายน้ำ และ          
          ธนาคารน้ำใต้ดิน 

 
 
 

 

 



 
   6.9 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช้เป็นพลังงานทางเลือก 

           ดังนั ้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจแต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไป          
         ตามนโยบาย ที่มีอยู่ทั้ง ๖ ด้านนั้น   จึงมีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วน
         ร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการ 

      ขับเคลื่อนอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาในตำบลบ้านค้อและการดำเนินงานตาม   
      นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯ  แห่งนี้ไปแล้วนั้นก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ   
      หรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบาก  ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในภารกิจทิศทางและ 
      เป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ 
      ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน ข้าราชการ  
      พนักงาน  องคก์รภายนอกและส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจน พ่ีน้องประชาชน เป็นต้น 

         กระผม  นายหนูเที่ยง  หงษ์ทอง ขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         บ้านค้อ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่บัดนี้ไป  กระผมจะ 

บริหารงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือก     
ปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งม่ันที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วน     
ตำบลบ้านค้อ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดข้ึนในชุมชน  
โดยจะยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง  
มั่งค่ัง  และยั่งยืนต่อไป 


