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เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนที่เคำรพ  

 กระผมนายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ประกอบด้วย นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์ ต าแหน่ง รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน นายมามูด  ย่าเหล ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
และนายประยูรศักดิ์   โต๊ะลาตี ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ซึ่งได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนต าบลนาทอนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เมื่อคราวการ
เลือกตั้งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้า
รับหน้าที่ ให้ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วรรคสาม การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

 เพ่ือให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนดังนี้ 

 ต าบลนาทอนมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๔๔,๕๑๓ ไร่ หรือ ๗๑.๒๓ ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครอง
จ านวน ๙ หมู่บ้าน จ านวนประชากร ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๗,๔๓๑ คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และ ประมง
ชายฝั่ง การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจะด าเนินการตามวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นสภาพการณ์ใน
อุดมคติ มีจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ความคาดหวังในอนาคตต้อง
เป็น ต าบลสงบ ต าบลสะอาด ต าบลอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนมีสุขภาพดี  มีฐานะ
ความเป็นอยูดี่ โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม มีสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์  

“ร่วมประสำนทุกภำคี สร้ำงสังคมดีวิถีชุมชน คนสุขภำพดีถ้วนหน้ำ 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ส่งเสริมสวัสดิกำร  มุ่งสู่ต ำบลและองค์กรแห่งกำรพัฒนำ” 

 
      นโยบำยกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ประกอบด้วย 6 ด้ำน ดังนี้ 

๑. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
๑.1 ด้ำนถนน ข้อมูลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีทั้งหมด ๘๐ สาย ได้แก่  
 - ถนนลาดยาง จ านวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๙.๔๔๖ กิโลเมตร โดยจะด าเนินการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ให้มีมาตรฐาน สะดวกในการสัญจรและการ
คมนาคมขนส่งภายในต าบลให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค  
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- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๔๕ สาย ระยะทางรวม ๑๙.๒๕๖  กิโลเมตร โดย
จะด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีมาตรฐาน สะดวก
ในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งภายในต าบลให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักใน
ระดับภูมิภาค 

- ถนนดินเดิม จ านวน ๔๗ สาย ระยะทางรวม ๓๘.๗๐๖ กิโลเมตร โดยจะด าเนินการ
บุกเบิกก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง  เพ่ือสะดวกในการสัญจรและการคมนาคมขนส่ง จะ
ส ารวจพร้อมด าเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกสายภายในสามปี ทั้งนี้
เพ่ือที่จะรองรับการขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนถนนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ จะด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ให้แล้วเสร็จเพ่ือ
จะได้ด าเนินการพัฒนาถนนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

๑.๒ ด้ำนแหล่งน้ ำ ระบบประปำ ข้อมูลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีแหล่งน้ า
และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ 
  - แหล่งน้ า สระน้ า ฝาย จ านวน ๑๒ แห่ง บ่อบาดาลจ านวน ๑๐ บ่อ บ่อน้ าตื้น 
จ านวน ๑๐ บ่อ ฝายมีชีวิต ๒ แห่ง โดยจะด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างเพ่ิม ขุดลอก 
ขยายสระ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ สร้างฝายมีชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณพ้ืนที่กักเก็บน้ า ให้พอเพียงต่อการใช้อุปโภค - บริโภคและท าการเกษตรของ
ประชาชน 
  - ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
บริหารกิจการประปาเอง จ านวน ๓ แห่ง และบริหารกิจการประปาโดยคณะกรรมการกิจการ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน ๗ แห่ง โดยจะด าเนินการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีความ
พร้อม สร้างศูนย์บริหารจัดการน้ า เชื่อมโยงแหล่งน้ า  ระบบท่อประปาแต่ละหมู่บ้านให้
เชื่อมโยงกันเพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าที่มีไม่เพียงพอ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ทั้งนี้เน้นการแก้ไข
ปัญหาระยะยาว อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และด าเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ าให้ครบทุกแห่ง   
ส าหรับให้ประชาชนใช้อุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอและน้ าสะอาด มีคุณภาพ 

 ๑.๓ ด้ำนสำธำรณูปโภค ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคูระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้าให้มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๑.๔ ด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ข้อมูลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน ๖๒๐ จุด แบ่งเป็นโคมไฟฟ้า จ านวน ๕๕๑ โคม และ โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๗๒ โคม 
จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องสว่างให้เพียงพอบริเวณถนนและจุดเสี่ยงต่าง ๆ ลานกีฬา
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ความส าคัญ
กับการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๑.๕ พัฒนำบริเวณฝำยน้ ำ สระน้ าในต าบล ฝายมีชีวิต ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่
ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 
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๑.๖ จัดท ำผังเมืองชุมชนแต่ละหมู่บ้ำน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่
ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ  

๒. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๒.๑ ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ข้อมูลปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจด
ทะเบียนจ านวน ๑๒ กลุ่ม กลุ่มที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนโอทอป (OTOP) จ านวน ๒๔ 
กลุ่ม โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาหนุนเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๆ ต่อยอดกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เข็มแข็ง สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

- พัฒนาการตลาด เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย เน้นตลาดดิจิทัล ตลาดสื่อออนไลน์ 
กระจายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่ตลาดประเทศและตลาดโลก   

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะอาชีพเพ่ิมขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพ่ือความ
ทันสมัยและยั่งยืน 

- ส่งเสริมสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมเสริมรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้ความรู้สนับสนุนส่งเสริมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทาง
การเกษตรทุกรูปแบบ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ 
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
แรงงานท้องถิ่น ลดปัญหาการว่างงาน  

๒.๒ ด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวิชาการ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก ให้มีความเข็มแข็ ง ยั่งยืน และการ
ท่องเที่ยวใหม่ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal ดังนี้ 
  - พัฒนาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวให้มีสาธารณูปโภคเพียบพร้อม สะอาด สวยงาน มี
ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ หนุนเสริมกลุ่มต่าง ๆ ท่องเที่ยวเชิง
วิชาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยวชุมชน  

- บ้านพักโฮมสเตย์ให้มีความพร้อม ยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและให้มี
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  

- ด้านอาหารพ้ืนบ้านมีรสชาติดี ถูกปาก สะอาด และเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบในชุมชน  
- ด้านรถขนส่งน าเที่ยว ทักษะผู้ขับขี่ ปลอดภัย มีอัตลักษณ์  
- ด้านไกด์ชุมชนเพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมทักษะ และหนุนเสริมไกด์มัคคุเทศก์น้อย เพ่ือ

สร้างเยาวชนให้รักษ์บ้านเกิด 
- ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ยกระดับการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ทุกแขนง 

และทันสมัย ผ่านสื่อออนไลน์  
 



~ 5 ~ 
 

- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ปรับปรุงให้มีความพร้อมเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศ 
ให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกมิติ การท่องเที่ยวใหม่ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal 

- สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล มีบทบาทหนุนเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก  

๒.๓ ด้านการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้วิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

๒.๔ จัดบริการการตลาดร่วมกับเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่
จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด- ๑๙ 

๒.๕ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานต่าง  ๆ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.) เพ่ือขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพให้ประชาชน 

๒.๖ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ โรค
ไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ชีวิตและสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน มุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 

๒.๗ พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดย พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ทีมกลไก คณะท างาน พ่ีเลี้ยง สร้าง
อาสาสมัครชีวอนามัย การบริหารจัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และการเข้ าถึง
งบประมาณกองทุนฯ ในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มของประชาชนในต าบล 

๒.๘ สนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนศูนย์ อปพร.ประจ าต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพ ทักษะ สมาชิก อปพร.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพงานกู้ชีพ การแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชนในพ้ืนที่  
และส่งเสริมจิตอาสาภัยพิบัติในต าบลและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชนโดยจิตอาสาชุมชน  

๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน ก่อสร้างสนามกีฬาให้มีที่ส าหรับเล่นกีฬา
ทุกหมู่บ้านพร้อมวัสดุอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางอ าเภอทุ่งหว้าให้มีความพร้อม 
ให้มีมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและจัดการแข่งขัน ตลอดจนจัดกิจกรรมกีฬา
อย่างต่อเนื่อง หนุนเสริมยกระดับนักกีฬาที่มีความสามารถไปสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ  
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๒.๑๐ สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการช่วยเหลือ
ทางด้านสวัสดิการแก่ประชาชน ภายใต้เงื่อนไข “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”และ
สนับสนุนหนุนเสริมขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั้งต าบลภายใน
ระยะเวลาสามปี 

๒.๑๑ ส่งเสริมและจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ ตลอดจน 
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบพืชสมุนไพรครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

๓. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพคนในท้องถิ่น  ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพ่ือรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง การด ารงชีวิตด้วยความปลอดภัย ใช้ชีวติอย่างปกติสุข  

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับทุกระบบ ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาษา เทคโนโลยี ก้าวทันโลก และให้มีทักษะชีวิต ในการด ารงชีวิตกับโลกปัจจุบันและ
ในอนาคต 

๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและมีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของต าบลในอนาคต “คนดี สังคมด”ี 

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ครอบครัว 
ศาสนา และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  

 ๔. นโยบำยด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ประชาชนในพื้นท่ีสร้างรากฐานของ
ชีวิตทีดีที่พร้อมในการด าเนินชีวิต ตลอดจนจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาทุกศาสนา 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดไปและให้ความรู้สร้างภูมิแก่เด็กและ
เยาวชนให้รู้ถึง อัตลักษณ์ความเป็น “คนนาทอน” 

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพผู้น าด้านศาสนา ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรด้าน
ศาสนาได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชุมชน ได้ถ่ายทอดภูมิปัญหาท้องถิ่นสู่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้ภูมิปัญญาคงอยู่สู่คนรุ่นหลัง 
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 ๕. นโยบำยด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดย 

- สร้างฝายมีชีวิต เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในต าบล 

- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกป่า ดูแลต้นไม้ 
อนุรักษ์พันธุ์ปลา สัตว์น้ า สัตว์ประจ าถิ่น ในช่วงวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดจน ส่งเสริม รณรงค์
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล 

- ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือให้
เกิด ทสม.และ อถล. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในต าบล 

- จัดกิจกรรม รณรงค์ อนุรักษ์ ดิน น้ า พ้ืนที่ป่าชายเลน สร้างระบบนิเวศน์ห่วงโซ่
อาหาร อย่างยั่งยืน ตามแนวทางลูกโลกสีเขียว  

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้ าเสีย ลดมลพิษในต าบล 
โดย 

  - จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึก รณรงค ์การบริหารจัดการขยะ ๓R ลดการใช้ 
ใช้แล้วใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการออกมาตรการ เพ่ือลดปริมาณขยะในต าบล  

 - สนับสนุนมาตรการการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุก
หมู่บ้านทุกชุมชน รวมถึงการให้ความรู้ ส่งเสริม ให้ประชาชนท าปุ๋ยจากขยะ  

 - สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะทุกหมู่บ้านทุกชุมชนรวมถึงสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การด าเนินการของธนาคารขยะหมู่บ้าน 

 -รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการท าลาย
สิ่งแวดล้อม เหตุน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ จากโรงงาน จากครัวเรือน จากกิจการต่าง ๆ  

๖. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท้องถิ่น  
๖.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของ ๕ เสาร่วม ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น องค์กรศาสนา ภาค
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประสานทุกภาคีเครือข่าย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยาลัยชุมชนและภาคมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลนาทอน 
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๖.2 สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ น าใช้เทคโนโลยีทันสมัย ข้อมูล และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เป็นเครื่องมือการบริหารปฏิบัติงานในองค์กร ให้ความส าคัญต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

๖.๓ ส่งเสริมเพ่ิมพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนในทุกมิติ  
 - ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน ก้าวทันต่อระเบียบ
กฎหมายใหม่ ๆ ใส่ใจในการปฏิบัติงาน 
 - ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและยึดหลักมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร เพ่ือให้ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ มุ่งสู่
องค์กรที่พัฒนา 
 - ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กร ในการท างาน 
สร้างความสามัคคีในองค์กร  

๖.๔ สร้างระบบการบริหาร เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

 ขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้
เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลนาทอน ด้านหลัก ๆ ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุก
ระดับ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น เต็มที่ วิริยะอุสาหะ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมรับฟังค าแนะน า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต าบลนาทอนและประเทศชาติ 
ต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นำยเอกชัย  หลงขำว 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 


