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เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล      
นาหมอบุญ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลนาหมอบุญ และผูเขารวมประชุมท่ีเคารพทุกทาน 

 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต(นศ) 0002/ว276   
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2564 รับรองการไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ   
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล อำเภอจุฬาภรณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 นั้น 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 
(ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 มีสาระสำคัญวา กอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาท่ี 
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบล แถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน
นับแตว ันประกาศผลการเลือกตั ้งนายกองคการบริหารสวนตำบล ดังนั ้น กระผม นายศุภชัย ช ูเกิด            
นายกองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ พรอมดวยคณะผูบริหารทองถิ่นซึ่งประกอบดวย นายเกษม ลายสิงห 
รองนายก อบต. นายนวล สนิทวงศ  รองนายก อบต. นายอภิศักดิ์ ขุนทอง เลขานุการนายกอบต. ซ่ึงไดรับการ
ไว วางใจจากพี ่น องประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ ในการเลือกตั ้งเมื ่อว ันท่ี                
28 พฤศจิกายน 2564  ขออนุญาตตอทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญที ่เคารพ        
ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานตอสภาองคการบริหารสวนตำบลแหงนี้ โดยไดจัดทำนโยบายเปน    
ลายลักษณอักษร เพื่อใชประกอบการแถลงนโยบาย ซึ่งกระผมไดแจกใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 
ทุกทานแลว 
  อนึ่ง ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญในครั้งนี้ 
กระผมไดตระหนักถึงอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 59 , 60 , 66 , 67 , 68 และมาตรา 69/1 ภายใตสาระสำคัญของ
อำนาจหนาที่ดังกลาว กระผมจึงไดนำมากำหนดเปนนโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ 
9 ดาน ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ มุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการคา 

การลงทุน และการเกษตร และสงเสริมใหไดมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสะดวก ปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 



 
-2- 

1.1 ดำเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ืออำนวยความสะดวกในการคมนาคม
ขนสง 

1.2 ดำเนินการจัดสรางระบบน้ำประปา คูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟาพรอมสาธารณูปโภคใหได
มาตรฐานอยางพอเพียง 

1.3 พัฒนาแหลงน้ำดิบเปนสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และพักผอนหยอนใจอยาง
เหมาะสม 

1.4 จัดใหมีไฟฟาสาธารณะซึ่งสองแสงสวางตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอยางทั่วถึง 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

1.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ำตามธรรมชาติ ขุดลอกคู คลอง เพื ่อศึกษาธรรมชาติ และให
ประชาชนไดใชประโยชนจากแหลงน้ำนั้น 

 
2. นโยบายดานการศึกษา 

องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ จะสงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา และสงเสริมใหมี    
การเรียนรูของประชาชนในตำบล โดยผานกระบวนการศึกษานอกระบบเปนการศึกษาตลอดชีวิตการพัฒนา
ระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของชุมชน พรอมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาส
เทาเทียมกันท่ีจะเรียนรู โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางงาน สรางรายได ดังนี้ 

2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาท้ังระดับกอนปฐมวัย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ท้ังในดาน
อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนการสอน พรอมบุคลากร
ผูสอนแกเด็กกอนปฐมวัยเพ่ือเปนพ้ืนฐานนำไปสูการพัฒนาดานการศึกษาในระดับสูงตอไป 

2.2 สนับสนุนการเรียนการสอน ทางศาสนา การศึกษานอกระบบ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพของผูเรียน 

2.3 สงเสริมดานความรูแกกลุมตาง  ๆท่ีจัดตั้งไมวาจะเปนการเรียนรูดานวิชาการ ดานทักษะของกลุมตาง  ๆ 
 

3. นโยบายดานการเมืองการปกครอง 
องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญจะบริหารจัดการการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 

คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 
ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก จึงมีแนวนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 เนนการทำงานแบบมีสวนรวม ทั้งในระดับทองที่ ระดับทองถิ ่น ระดับประชาชนโดยทั ่วไป        
โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมหมูบานหรือระดับตำบลแลวแตกรณี 

3.2 สงเสริม ชุมชนเขมแข็ง โดยใหการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคมสงเสริมการประชุมใน
การแกไขปญหาพ้ืนฐานของประชาชน 

3.3 สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ เนนการทำงานเปนทีม ทำงานอยางบูรณาการ ทั้งทางฝาย
ปกครอง ผูนำชุมชน ผูนำหมูบาน และผูนำกลุมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 

3.4 สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูทางการเมืองการปกครอง การบริหารงานแกสมาชิกองคการบริหาร
สวนตำบล ผูนำชุมชน และประชาชนท่ัวไปตามโอกาสอันสมควร 
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4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญจะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายได 
ลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนใน
ระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1 สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ภายในตำบลเพ่ือสรางงานสรางอาชีพ 
4.2 จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม ใหความรูแกกลุมอาชีพเสริมทักษะในการทำงานใหเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหความชวยเหลือกลุมอาชีพตาง ๆ  
4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัวที่ตกเกณฑ จปฐ. เพื่อเปนการเพ่ิม

รายได และแกไขปญหาความยากจนในระดับหนึ่ง 
4.5 สำรวจผูวางงาน ผูมีรายไดนอย เพื่อขึ้นทะเบียนไวและสงใหกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือ

จัดหางานใหตรงตามความตองการของผูวางงานตอไป 
 

5. นโยบายดานสาธารณสุข 
องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ จะสงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพ 

สรางระบบสุขภาพที่ดีใหเกิดขึ้นแกประชาชนในตำบล มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

5.1 รวมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม. แตละหมูบาน จึงทำโครงการสงเสริมสุขภาพแก
ประชาชนทุกระดับและสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจำปทุกคน ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 

5.2 เฝาระวังและแกไขปญหาพรอมปองกันโรค ติดตอตาง ๆ ตามประกาศของทางราชการอยาง
สม่ำเสมอและรวดเร็ว 

5.3 สนับสนุนการแกไขปญหาดานยาเสพติดทุกรูปแบบ 
5.4 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการดานงานสาธารณสุข 
5.5 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ อสม. หมูบานอยางท่ัวถึง 

 
6. นโยบายดานการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 

องคการบร ิหารส วนตำบลนาหมอบุญ จะส งเสร ิมจร ิยธรรม ว ัฒนธรรมทองถ ิ ่นและร ักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

6.1 จัดการแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน เปนประจำทุกป พรอมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลนา
หมอบุญใหพัฒนาข้ึนในระดับหมูบาน ระดับตำบลและระดับอำเภอ ท้ังวัสดุอุปกรณการกีฬาและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในดานของกีฬา 

6.2 สงเสริมการออกกำลังกายแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุโดยจัดอุปกรณการกีฬาตามความตองการของ
สภาพผูเลนและสภาพพ้ืนท่ีของแตละหมูบาน 



6.3 สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นให
คงอยูสืบไป 
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6.4 ทนุบำรุงดานศาสนา วัดวาอารามในตำบลใหเปนศาสนสถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน 
6.5 สงเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผูสูงอายุ ลอยกระทง ชักพระ ใหอยูคูชุมชน 
6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนเพื่อใหเกิด

สังคมแหงความสงบสุข 
 

7. นโยบายดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชุมชน ดังนี้ 
7.1 บำรุงรักษาแหลงน้ำอยางตอเนื่อง 
7.2 รณรงคกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจัดใหมีการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การทิ้ง โดย

การรวมกับประชาคมหมูบานและสาธารณสุขประจำตำบล 
7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน และทางเดินภายในหมูบาน 
7.4 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบานเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ใหกับประชาชนโดยท่ัวไป 
7.5 คุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
7.6 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาที ่เกี ่ยวขอกับการลดภาวะโลกรอน รวมทั ้งกิจกรรมทางดาน          

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชุมชน 
 

8. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 
องคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ จะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนใน

ตำบลใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และสรางโอกาสใหทุกคนไดรับการบริการอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

8.1 สำรวจจำนวนผูสูงอายุจัดทำบัญชีเพ่ือจัดหางบประมาณในการใหความชวยเหลือ 
8.2 สำรวจผูพิการ ผูดอยโอกาสเพ่ือหางบประมาณใหความชวยเหลือ 
8.3 จัดทำงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
8.4 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูพิการ 

 
9. นโยบายเรื่องอ่ืน ๆ 

นโยบายเรื่องอื่น ๆ นั้น จะเปน เรื่องที่ไมไดบรรจุไวในนโยบายดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ โดยจะ
พิจารณาเมื่อเปนความตองการของประชาชน หรือประชาชนไดรับความเดือดรอน จำเปนตองรีบใหการ
ชวยเหลือเปนการดวน ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได หรือหารือกับสภาองคการ
บริหารสวนตำบลนาหมอบุญ เพ่ือดำเนินการตอไปมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี ้

9.1 จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ท่ีอาจจัดข้ึนตามความประสงคของประชาคม โดยมุงเนนใหยึดผลท่ีได
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก 

9.2 จัดทำโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของประชาชนในตำบล 
9.3 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืน 
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9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในหนวยงาน โดยเนนการใหบริการ ความรวดเร็ว 
ถูกตอง และโปรงใสตรวจสอบได 

9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานที่ตั้งขององคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ ใหรมรื่น สะอาด 
สวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 

 
การกำหนดยุทธศาสตรและนโยบายที ่กล าวมานี ้ ไดวางอยู บนพื ้นฐานความเปนจริง            

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณปจจุบัน เพื่อใหการดำเนินการบรรลุ
เปาหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอยูในอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ 
นโยบายการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญจะดำเนินการไปได ตองไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในตำบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ ขาราชการ พนักงานจางใน
องคกร และผูนำในชุมชน โดยจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ถือเอาความถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต และ
ความสามัคคีเปนท่ีตั้ง ขอบคุณครับ 

 
 
 
    นายศุภชัย  ชูเกิด 
                        นายกองคการบริหารสวนตำบลนาหมอบุญ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


