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แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ 
ในกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

วันที่  ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………….. 

เรียน ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ และผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่     
ลต(ศก)๐๐๐๒/๗๑ ลงวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  รับรองการได้รับเลือกตั้ ง เป็นนายกองค์การบริหาร                      
ส่วนต าบลโพธิ์ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง ผลการเลือกตั้ง             
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น 
  ท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ 
  กระผม  นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย นายวิชัย  นัยนิตย์ รองนายก  นายรุ่งวิทย์  แฉล้มไธสง รองนายก  นางสมจิตร  ชาประเสริฐ เลขานุการ
นายก  ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์  ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ที่เคารพ  ขอแถลงนโยบายในการ
บริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์แห่งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยไม่มีการลงมต ิ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   ส าหรับ                 
ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์              
ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์  การพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ 
และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหลักในการก าหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนา ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดย
มุ่งเน้น ความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ได้เจริญและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว          
มีธุรกิจ พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งท าให้มีบ้านจัดสรร รีสอร์ทที่พักเพ่ิมขึ้น 
พร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากร
แฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้  ความเจริญเติบโตของชุมชนเมือง
ดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย อีกทั้งปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เจอวิกฤติโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้กระผมในฐานะผู้บริหาร จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาต าบลโพธิ์ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ “ต าบลโพธิ์ เป็นต าบลแห่งความสุข” มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาท่ีมาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ สามารถบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผมจึงได้ก าหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำ 

“ต ำบลโพธิ์ เป็นชุมชนกำรเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภำพ สังคมน่ำอยู่ คู่กำรศึกษำดี” 

๑. นโยบำยด้ำนกำรเกษตร 
๑.๑ พัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขินใหมีคุณประโยชนดวยการขุดลอกคลอง อางเก็บน้ า และล าหวย  
๑.๒ ศึกษาและส ารวจแหลงน้ าธรรมชาติ เพ่ือที่จะพัฒนาและปรับปรุงใหประชาชนสามารถ ที่จะได

ใชประโยชนรวมกัน  
๑.๓ สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ าใหเกิดประโยชนเพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร               

ของพ่ีนองประชาชนในระยะยาว และใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

๒. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๒.๑ ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เ พ่ืออ านวยความสะดวก                   

ในการคมนาคมขนส่ง  
๒.๒ ด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปา คูระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค              

ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
๒.๓ พัฒนาบริเวณห้วยส าราญให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกก าลังกาย และ พักผ่อนหย่อนใจ

อย่างเหมาะสม 
๒.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬา                 

อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๒.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ าโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ า  บ่อน้ าตื้น 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ      
๒.๖ จัดท าผังเมืองชุมชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไป  อย่างมี

ระบบ  
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๓. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๓.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการสร้างงาน สร้าง

เงิน สร้างรายไดใ้นชมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข  
๓.๒ ส่ง เสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี                    

กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้   ให้

เกดิประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
๓.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค  มีสถานที่

จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย  
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ  การผลิต

การตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น  
๓.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม.เ พ่ือขับเคลื่อน                 

การท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน  
๓.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ กับ

ชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน  
๓.๘ มุ่ งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย                   

อย่างทั่วถึง  

๔. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม  
๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
๔.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน  และเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขั้น  
๔.๓ ให้การส่งเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ ผู้สูงอายุ   อย่าง

ทั่วถึง สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม  
๔.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย  ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 
๔.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ 

และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการ

บรรเทาสาธารณภัยชุมชน       
๔.๗ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล 

เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  
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๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มี

สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง  
๔.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
๔.๑๐ สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับผู้น าท้องที่ทุกระดับ 

๕. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์จัดท าแผน โครงการใน

การพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
๕.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้  สามารถ

ปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

๕.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ ประชาชนที่มา
รับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด  

๕.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี              
ต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  

๕.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่  เ พ่ือบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา                   
ความต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง  

๖. นโยบำยด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ให้คงอยู่สืบไป  
๖.๒ ทะนุบ ารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ  ของคนใน

ชุมชน  
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดกลางบ้าน  
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  
๖.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชน  เพ่ือให้เกิด

สังคมแห่งความสงบสุข  
๖.๖ ส่งเสริมประเพณีประกอบพิธีทางศาสนาในวันเข้าพรรษา 
๖.๗ ส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวตเทศน์มหาชาติ 
๖.๘ ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ  



-๕- 

๗. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
๗.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้มีทีผักผ่อนหย่อนใจ และออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม  
๗.๒ รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด  
๗.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ และก าจัดขยะมูลฝอย  อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพ่ิมพ้ืนที่การ

ปลูกป่าเพ่ิมเติม  
๗.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดฟ้ืนฟู รักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อม  
๗.๖ ส่งเสริมการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ 

๘. เสริมสรำงควำมสมำนฉันทและควำมสำมัคคีของประชำชนในทองถิ่น  สงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจางทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาลปกปองเชิดชูสถาบัน        มี
คุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีสวนรวม ในการสรางความรัก ความสามัคคี และความสมาน
ฉันทของทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความสามัคคี เชื่อมโยง เปนเครือขายการพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคงและยั่งยืน  

๙. นโยบำยเรงดวน เพื่อตอบสนองนโยบำยเรงดวนของรัฐบำล ไดแก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
การสงเสริมความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการแกไขปญหาความเดือดรอนข
องประชาชนจากสาธารณภัย ปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณป
จจุบัน สรางความเขมแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากรการปองกันและ แกไขปญหายาเสพติด และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้
เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลโพธิ์ ด้านหลัก ๆ ทั้ง ๙ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ 

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาต าบลนั้นต้องมี              
ความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ที่จะต้องร่วมมือ
กันด าเนินการด้วยความมุ่งม่ัน วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณา จากท่านประธานสภา และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้อง
ประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ                           
  



-๖- 
เราทุกคนล้วนท าเพ่ือต าบลโพธิ์ทั้งนั้น เราจะน าข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมา
ด าเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาค าตอบแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในต าบล และพวกเราจะตั้งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์ ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง  เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพ่ือจะน าพามาสู่
ความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของต าบลรวมทั้งพ่ีน้องประชาชนและองค์กร ของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ  

นำยตุ๋ย  ทองมิตร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ 

 

“พัฒนำทุกด้ำน บริหำรโปร่งใส หัวใจคือประชำชน” 

 
 

  
 
   
 
 

 

 


