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เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่เคารพ 
 
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ให้กระผมนายเฉลิมภพ เมืองมีศรี เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และ
มีผลให้ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง นั้น 
  บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ตามบริบทแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีเนื้อหาตามที่กระผมได้ใช้ในการรณรงค์หา
เสียงกับพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์ที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นฉันทานุมัติอย่างท่วมท้นไว้วางใจ
ให้กระผมเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น
ขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลนาโพธิ์ให้รุดหน้า ทันสมัย ยึดโยงวิถีชีวิตของบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น
ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน นโยบายของกระผมได้ก ำหนดขึ้น
โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกฉบับ 
 
 
 
 



เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่เคารพ 
  เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาโพธิ์ บรรลุผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐตามที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อให้เป็นไป
ตาม มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 บัญญัติให้ “ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบายเร่งด่วน ทำทนัที 
  1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นับหนึ่งใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ ตาม
อำนาจหน้าที่ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 นาโพธิ์ทันสมัย มีมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนภายใต้การมีสว่น
ร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารองค์กรตามหลักการ 4 M กล่าวคือ คน เงิน เครื่องไม้เครื่องมือ และการบริหาร
จัดการ 
  1.3 สร้างมุมมองใหม่ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มี
จิตใจรักพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์อย่างแท้จริง 
  1.4 บริหารงาน บริหารคน บริหารเงินงบประมาณ ด้วยมิติแห่งการพัฒนา   
บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม ยุติธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน 
  1.5 ผลักดันสร้างเมืองอัจฉริยะหรือ”นาโพธิ์สมาร์ทซิตี้” (NAPHO SMART 
CITY) ติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงทุกพื้นที่  มีระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 
24 ชั่วโมง ใช้ระบบดิจิทัล (DIGITAL) ในการบริหาร 
  1.6 สานพลังภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วม
ผลักดันการพัฒนาตำบลนาโพธิ์ให้น่าอยู่อาศัยทั้งของประชาชนคนตำบลนาโพธิ์และผู้ที่มาเยือน 
  1.7 ตำบลนาโพธิ์ปลอดภัย สะอาด สงบสุข ร่มเย็น มีระบบการบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน คนนาโพธิ์ต้องได้รับการดูแลดุจญาติมิตร 
  1.8 สร้างทีมคลังสมองด้านการพัฒนาตำบลเพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนา
ทุกด้าน 
  1.9 ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ตำบลเพื่อ
รองรับการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน 



 2. การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือก้าวสู่องค์กร
ทันสมัย รู้ใจ ทำจริง พึ่งพิงได้ โปร่งใส ใส่ใจชุมชน 
  2.1 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ให้
มีจิตสำนึกความเป็นข้าราชการที่ดี มีใจรักในการจัดบริการสาธารณะให้บังเกิดความผาสุกแกพ่ี่
น้องประชาชนในตำบลนาโพธิ์ทุกคน ทำทันทีไม่ปฏิเสธ พร้อมพัฒนาตนทั้งองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติราชการและวิสัยทัศน์มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน 
  2.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน 
  2.3 พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน และภาคประชาชน 
  2.4 การแต่งตั ้งคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที ่โดยมีองค์ประกอบจากผู้มี
ความรู้ความสามารถจากทุกสาขาอาชีพ 
  2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 3. ด้านการศึกษา 
  3.1 จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียน
การสอน อาหารกลางวันให้เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
และสนับสนุนเด็กดี เก่ง และมีความสามารถ/ทักษะพิเศษ (TALENT) 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เพื่อปูพื้นฐานคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีศีลธรรม 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในตำบลนาโพธิ ์หรือ
ภายนอกที่จักนำการพัฒนามาสู่ประชาชน 
  3.5 สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษารูปแบบอื่นโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 



 4. ด้านกีฬา และนันทนาการ 
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกชนิด/ประเภท 
ของคนตำบลนาโพธิ์ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับตำบล 
ภายในอำเภอ กลุ่มอำเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศ 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกายของชุมชนในตำบลนาโพธิ์ 
การพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีนักกีฬาหรือบุคลากรด้าน
การออกกำลังกายมาแนะนำ ฝึกอบรม ในทุกระดับ 
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ที่มีความสนใจและมีทักษะพิเศษด้าน
กีฬาเพื่อต่อยอดสู่”นักกีฬาคนเก่ง” ประจำตำบลนาโพธิ์ ทั้งระดับสมัครเล่น ระดับชาติ และ
ระดับอาชีพ 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 5. ด้านการท่องเที่ยว 
  5.1 ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5.2 ส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าเขา เศรษฐกิจแบบพอเพียง หรือ
ชุมชนโคก หนอง นา ของชุมชน หมู่บ้านในตำบล 
  5.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชนของตำบล 
  5.4 ผลักดันการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะเพื่อ
การขับเคล่ือนคุณธรรม จริยธรรม เช่น สถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์เทวราชเขาคม 
  5.5 ผลักดันการท่องเที่ยวสองฝากฝั่งถนนสายเอเชีย 41 ที่ผ่ากลางพื้นที่ตำบล
นาโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว แวะพักรถ พักคน พักผ่อน
หย่อนใจ ส่งเสริมการผลิตจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำในพื้นที่ตำบลแบบเบ็ดเสร็จ 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 6. ด้านอาชีพและการเกษตร 
  6.1 ส่งเสริมภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
  6.2 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงความตามต้องการของตลาด 



  6.3 อบรมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาคการเกษตรเพ่ือปรับกระบวนทัศน์
ในการบริหารจัดการด้านเกษตร 
  6.4 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยตอบโจทย์การเกษตร
ของพี่น้องประชาชนในตำบลนาโพธิ์ 
  6.5 ส่งเสริมการลงทุนของภาคราชการ เอกชน ในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่ด้วยการอยู่ร่วมกับชุมชนแบบไร้ข้อร้องเรียนไม่ทำลายบริบทความเป็นอยู่ของ
คนตำบลนาโพธิ์ 
  6.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงกับภาคอุตสาหกรรมที ่มาลงทุนจักต้องให้
ความสำคัญกับการรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตรในชุมชนเป็นลำดับต้นและทั้งจักต้องใช้การจ้าง
งานจากแรงงานของคนในชุมชน 
  6.7 จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคนในตำบลนาโพธิ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรในทุกรูปแบบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  6.8 จัดทำหรือสร้างแหล่งน้ำพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของคนในตำบลนาโพธิ์ 
  6.9 ส่งเสริมเครือข่ายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างตลาดและการขาย
สินค้า พัฒนาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ซื่อตรง เป็นธรรม มี
คุณภาพ สร้างคน สร้างแบรนด์ 
  6.10 ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำในถิ่นฐานของตนเอง”รักษ์บ้านเกิด” 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  7.1 ขับเคลื่อนโครงการถนนไร้หลุมบ่อ ไร้ฝุ ่น ให้ทั ่วถึง พร้อมบำรุงรักษา
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ ์
  7.2 การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างในเส้นทางสัญจรและจุดเสี่ยงสำคัญในพื้นที่
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 
  7.3 ผลักดันการขอรับงบประมาณจากองค์กรภายนอกทั ้งภาคราชการ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ) 
  7.4 ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่ตำบลนาโพธิ์อย่างเป็นระบบ 



  7.5 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใน
ตำบลนาโพธิ์ 
  7.6 พัฒนาระบบการกระจายข่าวสารข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทั่ว
ทั้งตำบลผ่านระบบเครือข่ายตามสายและไร้สาย 
  7.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สายในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วทั้งตำบล 
  7.8 จัดทำทะเบียนชื่อถนน ตรอก ซอย ให้เป็นระบบ 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 8. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  8.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ภายในตำบลนาโพธิ์ที่ถือปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเนื่อง 
  8.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม ภายในตำบล อำเภอและจังหวัด 
  8.3 การยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาวัดควนสุทธารามหรือวัดหนองบอน 
ให้สะอาด สงบ สวยงาม มีพุทธศาสนิกชนเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอ 
  8.4 ผลักดันการจัดตั้งสำนักสงฆ์เทวราชเขาคมให้ถูกต้องตามกฎหมายตาม
ประชามติของพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์ 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกีย่วข้อง 
 
 9. ด้านสาธารณสุข สุขภาพและพลานามัย 
  9.1 ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านบนควนในการสร้างสุขภาวะของคนในตำบลนาโพธิ์ให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค 
  9.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและ
พลานามัยอย่างทั่วถึงภายในตำบล 
  9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อทั้งในคน ในพืช ในสัตว์ ในสัตว์น้ำ ที่ส่งผลกระทบกับสาธารณชนทั้งก่อน
เกิด ขณะเกิดและภายหลังการเกิดโรค 



  9.4 การจัดรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์
และหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
  9.5 โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 10. ด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา 
  10.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและแม่บ้านในการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างความกลมเกลียวและความเข้มแข็งของสตรีและ
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 
  10.2 จัดโครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาและยกระดับบทบาท
ของสภาสตรีในตำบลนาโพธิ์ 
  10.3 ส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมของ เด็ก และเยาวชนในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชน 
  10.4 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
ผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกาย ใจ ที่เข้มแข็ง แจ่มใส ร่าเริง 
  10.5 ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ 
  10.6 ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการของคนพิการภายในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  10.7 ส่งเสริมและดูแลสิทธิ สวัสดิการของผู้ป่วยติดเตียงดั่งบุตรหลานดูแลเอา
ใจใส่ 
  10.8 ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความสำคัญใน
การพัฒนาบทบาทของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการภายในตำบล 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 11. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  11.1 จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ให้มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง
ระดับอำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ บนพื้นฐานบริบทสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติการเกิดภัย 
และการบริหารจัดการบนพื้นฐานทรัพยากรที่มีในพื้นที่ 



  11.2 จัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสาธารณภัยตามบริบทภัยที่เกิดในพื้นที่ 
  11.3 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั้งการฝึกอบรมจัดตั้งและ
ฝึกอบรมทบทวน 
  11.4 ส่งเสริมการจัดการสาธารณภัยของจิตอาสาภัยพิบัติทั้งการฝึกอบรมจัดตั้ง 
ทบทวน และการมอบหมายภารกิจ 
  11.5 ส่งเสริมการจัดสิทธิ สวัสดิการ แก่อาสาสมัครทุกรูปแบบ 
  11.6 ประสาน บูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  11.7 จัดให้มีโครงการสร้างความปลอดภัย อุ่นใจในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินถึงมือ
แพทย์ด้วยความปลอดภัยทั้งการดูแลตั้งแต่รับตัว ระหว่างการนำส่งและการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ
ตามหลักการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างช่องทางการบริหารจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนควน โรงพยาบาลทุ่งสง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
  11.8 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบล
นาโพธิ ์พร้อมส่งเสริมให้มีถนนปลอดภัย ถนนสีขาว เป็นต้น 
  11.9 จัดทำทะเบียนและวุฒิบัตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อการปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน มีเอกภาพ ในการสร้างความปลอดภัย 
  11.10 สร้างระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพที่มากกว่าสองช่องทาง 
  ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 12. ด้านการเมือง การปกครอง 
  12.1 ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาโพธิ์อย่างใกล้ชิด 
  12.2 ส่งเสริมงานกิจการสภาและกิจกรรมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาโพธิ ์
  12.3 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาโพธิ ์
 
 
 



เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ที่และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลนาโพธิ์ที่เคารพทุกท่านเคารพ 
  นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  ไปแล้วนั้น 
ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สุขของประชาชนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ 
  ลำพังตัวกระผมหรือคณะผู ้บริหารเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถผลักดันให้
นโยบายที่กระผมและคณะผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี้ประสบความสำเร็จ
ลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับ
ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ภารกิจการพัฒนาตำบลนาโพธิ์ทั้งการพิจารณาตราข้อบัญญัติที่เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของพี่น้อง
ประชาชน การพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่จำต้องจัดหางบประมาณที่ได้มาจากภายในและ
ภายนอก การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน การนำไปพัฒนาใน
โครงการและ กิจกรรมต่างๆ 
  สุดท้ายนี้ กระผมขอยืนยันด้วยสัจจะ ด้วยเกียรติยศ ทั้งหมดที่มีต่อสภาอันทรง
เกียรติแห่งนี้กระผมจักเป็นนายกของพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์ทุกครอบครัว ทุกคน ทุกสาย
สัมพันธ์ ขอปวารณาตัวเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ จักสานสร้างการพัฒนาที่
ทันสมัย ใส่ใจทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทุกช่วงวัย ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของกระผมจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการที่จะแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นั่นคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาว
ตำบลนาโพธิ์ทุกคน 
 
 
        ขอบคุณครับ 


