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คําแถลงนโยบาย 

ของนายเสด็จ  ยะหัวดง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
วันอังคารท่ี  ๑  เดือนกุมภาพันธ ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
********************** 

 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
          ส่วนตําบลบ้านขาม ท่านกํานันตําบลบ้านขาม และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน 
 

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม และนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านขาม  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 
๑๔๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ในวัน
อาทิตย์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ให้นายเสด็จ  ยะหัวดง เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  
เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕  น้ัน 

ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  กระผม นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 

๑. นายพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย   ดํารงตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                                   บ้านขาม  คนท่ี 1 

๒. นายมาชัย  สิงห์ดา           ดํารงตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                                   บ้านขาม  คนท่ี ๒ 

๓. นางธนพร  ทาหนองค้า      ดํารงตําแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
                                                   ส่วนตําบลบ้านขาม 

บัดน้ี  กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร   ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านขาม ท่ีเคารพ  ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านขามแห่งน้ี   โดยจัดทํานโยบายในการพัฒนาพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม เป็นเอกสาร 
แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามทุกท่าน ท่ีมาประชุมด้วยแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตาม 
 
 

/พระราชบัญญัติ... 

 



 

-๒- 
 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  กําหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าท่ี  ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังน้ี 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  กระผมในฐานะนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม   จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  โดย
กําหนดนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาทุกด้าน บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน” โดยจะยึด
หลักการสําคัญ  ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นหลัก
ในการบริหารองค์กร 

๒. ยึดม่ันในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เน้นประชาคมความต้องการของ

ประชาชนเป็นหลัก  และภาคีการพัฒนาต่างๆ  ในลักษณะการมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน  และทําให้ประชาชนคนในท้องถิ่นมีความม่ันคง อยู่ดีมีสุข 

โดยได้กําหนดนโยบายหลัก ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ๕ 
ด้าน   ดังน้ี 

ด้านที่ ๑ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเกษตร การปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพให้

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นสามารถสร้างอาชีพให้มั่นคง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรและศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการทําเกษตร และสนับสนุนการผลิต/

ผลผลิตทางการเกษตร 

ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่น 
๑. พัฒนาด้านคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพ่ือใช้ในการคมนาคมขนส่ง 

รวมท้ังพืชผลทางการเกษตร 
 
 

 
/๒. ส่งเสริม... 
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๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า พร้อมด้านการกีฬา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาล เยาวชน และประชาชน ให้สามารถเข้าสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สตรี อสม. และ อปพร. 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล

บ้านขาม 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน 

ด้านที่ ๓ ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมท้องถิ่น 
๑. พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร และพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 
๒. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์หรือไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการคัดแยกขยะต้นทาง  เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตามระบบการ 

รีไซเคิล และดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ลดปัญหาขยะตกค้างตามหมู่บ้าน 

ด้านที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับชุมชน รวมท้ังการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอันดีงามท้องถิ่นและจัดงานวันสําคัญต่างๆ 

ด้านที่ ๕ ด้านการบริหารและการจัดการ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็น

ธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร 
๒. พัฒนาบุคลกรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  ให้มีความรู้  ความสามารถ ให้

มีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชนและเน้นการทํางานแบบบูรณาการ สร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

 
/๓. พัฒนา... 

 



 

-๔- 
 

 
๓. พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง  ถูกต้อง และเป็นธรรมเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

นโยบายท้ังหมดน้ี  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  และคณะ
ผู้บริหารมีความตั้งใจมาโดยตลอดว่า นโยบายท่ีแถลงต่อประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านขามมาน้ัน  เน้นประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ้านขาม 
เป็นหลัก 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ท่ีเคารพ นโยบายหลักขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านขาม ท่ีกระผมกล่าวมาข้างต้นน้ัน จะเป็นทิศทางการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านขาม ในช่วง ๔ ปีข้างหน้า  โดยจะมุ่งม่ันดําเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และมีความถูกต้อง  สอดคล้องหับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ขอให้ความเช่ือม่ันแก่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามและประชาชนทุกภาคส่วนว่า จะบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตรวจสอบ
ได้  เน้นประชาชนมีส่วนร่วมเป็นหลัก  และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้งอย่าง
แท้จริง  เพ่ือให้ตําบลบ้านขามของเรา ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างม่ันคงม่ังค่ัง และย่ังยืนตลอดไป ขอบคุณ
ครับ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


