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วันที่  20  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

อําเภอพนุพิน  จงัหวัดสรุาษฎร�ธาน ี



รายงานการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญัที ่2/2557  ครัง้ที่ 1  ประจําป4 2557   

วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 
ผู�มาประชมุ 

1. นายโอฬาร  นะมะ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายสุรพล  แผ�วบาง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  1 
3. นายสมศักด์ิ   จรัล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
4. นายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๕. นางประณีต  คงดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๖. นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
๗. นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
๘. นายมงคล  นิลจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
๙. นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
1๐. นายวิทยา  คงรอด สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  6 
1๑. นายวิษณุ  จันทร�เขียว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  7 
๑๒.  นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชือ้ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

 
ผู�ไม�มาประชมุ 

1. นายจรงศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นายธวัชชัย   ทองตําลึง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายประยงค�  เกตกรณ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
.  
 



 

บันทกึการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญัที ่2/2557  ครัง้ที่ 1  ประจําป4 2557   

วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 
เปKดประชุมเวลา  ๑0.๐๐ น. 
              เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�มาลงนามเข�าร�วมประชุม จํานวน 
๑3 คน  ครบองค�ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และข�อ  ๒๕  แห�งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเข�าห�องประชุม   
 
ประธานสภา อบต.                  สวัสดีครับ  คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบลท�าสะท�อน  ทุกท�าน  เม่ือสมาชิกสภาฯ  มาพร�อมกันแล�วผม
ขอเปKดประชุม การประชุมครั้งนี้เปTนการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี  
2/2557  ครั้งท่ี ๑  ประจําป4 ๒๕๕๗   ต�อไปจะเปTนการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

                              

นายก อบต.   เรียน   ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล     
    ท�าสะท�อนที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาองค�การบริหาร
    ส� วนตําบลท�าสะท�อน ที่ เคารพรักทุกท� าน กระผม        
    นายธวัชชัย  ทองตําลึง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล
    ท�าสะท�อน  ขออนุญาตเรียนท�านประธานสภาฯ  ผ�านไปยัง
    สมาชิกสภาฯ  ท่ีเคารพรักทุกท�าน  เพ่ือท่ีจะได�เปTนท่ี 
    รับทราบโดยท่ัวกัน  กระผมขอปฏิญาณตนว�า  จะ 
    จงรักภักดีต�อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย�  และจะ 
    ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความด�วยความซื่อสัตย�  สุจริต  เพ่ือดํารง
    ไว�ซึ่งประโยชน�ของประเทศชาติ  และประชาชน  ท้ังจะ
    รักษาไว�และปฏิบัติตาม  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
    ไทย  ทุกประการ ก�อนอ่ืน  กระผมใคร�ขอขอบพระคุณทุก
    ท�านท่ีได�ให�การสนับสนุน  กระผมรู�สึกซาบซึ้งในความ 
    เมตตากรุณา  ท่ีทุกท�านได�มอบโอกาส  และความไว�วางใจ
    ให�กับกระผมในคร้ังน้ี  และขอยืนยันถึงความตั้งใจ  ท่ีจะทํา



 

    หน�าท่ีในฐานะผู�อาสาเข�ามาเพ่ือรับใช�พ่ีน�อง  ประชาชน
    ชาวตําบลท�าสะท�อนด�วยความตั้งใจจริงท่ีจะมาช�วยกัน 
    พัฒนา  บ�านของเราให�มีความเจริญก�าวหน�า  เกิดการ 
    พัฒนาท่ีย่ังยืน  ด�วยความพร�อม  และจะขอทําหน�าท่ีให�ดี
    ท่ีสุดด�วยความซื่อสัตย�  สุจริต  เท่ียงธรรม  และมุ�งเน�นการ
    ทํางานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามสโลแกนท่ีว�า  
    สร�าง  รักษา  แก�ปXญหา  พัฒนา  เพ่ือเปTนการตอบสนอง
    ต�อการแก�ไขปXญหานานาประการของท�องถิ่นบ�านเรา  และ
    ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อพ่ีน�องประชาชนเปTนท่ีตั้ง  โดย
    น�อมนําเอาบางส�วนของแนวพระราชดํารัสในสมเด็จ     
    พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  
    มาเปTนกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ี  กล�าวคือ  
    ขอให�ถือประโยชน�ส�วนตัวเปTนที่สอง  ประโยชน�ของเพื่อน
    มนุษย�เปTนกิจที่หนึ่ง  

   ตามท่ีได�มีการเลือกตั้ง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  
    ท�าสะท�อน  กรณีครบวาระ  เม่ือวันอาทิตย�ท่ี  13  ตุลาคม  
    พ.ศ. 2556  น้ัน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได�อาศัย
    อํานาจตามความในมาตรา  236 (7)  ของรัฐธรรมนูญ
    แห�งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 10 (13)  แห�งพระราช
    บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด� วยคณะกรรมการ        
    การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550  และมาตรา  95  แห�งพระราช
    บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่น  
    พ.ศ. 2545  และข�อ 189  ของระเบียบคณะกรรมการ
    การเลือกตั้งว�าด�วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือ 
    ผู�บริหารท�องถิ่น  พ.ศ. 2554  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4)
     พ.ศ. 2556  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 87/2556   เม่ือ วันอังคาร ท่ี  5
    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
    ให�กระผม นายธวัชชัย  ทองตําลึง  เปTนผู�ได�รับการเลือกตั้ง
    เปTน  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน       
    ดังน้ัน  เพ่ือให�เปTนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
    องค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  58/5  ซึ่งบัญญัติว�า 



 

    “ก�อนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเข�ารับหน�าท่ี  ให� 
    ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  เรียกประชุมสภา
    องค�การบริหารส�วนตําบล  เพ่ือให�นายกองค�การบริหาร
    ส�วนตําบล แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
    โดยไม�มีการลงมติ   ท้ังน้ี  ภายในสามสิบวันนับแต�วัน 
    ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารส�วนตําบล”  
    และในวรรคสามของมาตราเดียวกันน้ี  ได�ระบุไว�ว�า  “การ
    ประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค�การบริหารส�วน
    ตําบล  ให�กระทําโดยเปKดเผย  โดยนายกองค�การบริหาร
    ส�วนตําบล  ต�องจัดทํานโยบายเปTนลายลักษณ�อักษรแจกให�
    สมาชิกสภาฯ  ทุกคน  ท่ีมาประชุมด�วย”  ซึ่งกระผมก็ได�
    จัดเตรียมเอกสารดังกล�าวมอบให�เลขานุการสภาฯ  เพ่ือ
    แนบเปTนเอกสารประกอบการประชุมในคร้ังน้ีไว�ด�วยแล�ว
    เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
    ท�าสะท�อน สามารถ บรรลุถึงเป]าหมายของภารกิจ  ตาม
    อํานาจหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
    สอดคล�องเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ   
    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี  11 
    (พ.ศ.2555-2559)  ท่ีได�กําหนดวิสัยทัศน�ไว�เพ่ือต�องการ
    เห็นสังคมไทยเปTนสังคมอยู�เย็นเปTนสุข   คนไทยมีคุณธรรมนํา
    ความรู�  รู�เท�าทันโลก  ครอบครัวอบอุ�น  ชุมชนเข�มแข็ง  
    สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและ 
    เปTนธรรม  ส่ิงแวดล�อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
    ย่ังยืนอยู�ภายใต�ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมา     
    ภิบาลดํารงไว�ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
    ทรงเปTนพระประมุข  และอยู�ภายใต�ประชาคมโลกอย�างมี
    ศักดิ์ศรี  ประการสําคัญคือ  การน�อมนําเอาแนวพระราช
    ดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช�เปTนแนวทาง
    ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลให�มากท่ีสุด  และเพ่ิมเติมใน
    ส�วนท่ีเห็นว�าเปTนเร่ืองท่ีสอดคล�องกับสภาพปXญหา 
    สถานการณ�จริงท่ีเกิดขึ้นในท�องถิ่น บัดน้ี กระผมได� 
    ดําเนินการจัดทํานโยบายสําหรับการบริหารจัดการเสร็จ
    เปTนท่ีเรียบร�อยแล�ว  พร�อมท่ีจะนําเสนอเพ่ือแถลงต�อสภาฯ  
    แห�งน้ี โดยผ�านทางท�านประธานสภาฯ ไปยังท�านสมาชิก



 

    สภาฯ ให�ได�รับทราบและใช�เปTนแนวทางในการติดตาม 
    ตรวจสอบการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบล 
    ท�าสะท�อนในโอกาสต�อไป   ตามลําดับดังน้ีการดําเนินการ
    ตามแนวนโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล  
    ตามท่ีกระผมได�แสดงเจตนารมณ�ในการหาเสียงสมัครรับ
    เลือกตั้ง  ซึ่งถือเปTนนโยบายเร�งด�วน  มีดังน้ี 

   1.  ปรับปรุงระบบประปา  ให�สามารถบริการนํ้าได�ตลอด  
    24  ช่ัวโมง  เพ่ือการอุปโภคบริโภค  และการเกษตรใน
    ครัวเรือน  รวมท้ังติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าเพ่ือบริโภค  หมู�บ�าน
    ละ  1  ชุด 

   2.  ติดตั้ง  Wifi  หมู�บ�านละ  1  จุด  เพ่ือส�งเสริมการ 
    เรียนรู�ของเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผ�าน 
    ระบบ  Internet 

   3.  ส�งเสริมสนับสนุนการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ  เพ่ือให�
    เยาวชน  ประชาชนเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ  เพ่ือเตรียม
    ความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

   4.  ส�งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ  โดยใช�วัตถุดิบ
    ในท�องถิ่น  พร�อมท้ังจัดตั้งศูนย�จําหน�าย  และจัดตั้งตลาด
    ถนนคนเดิน  สัปดาห�ละ  1  คร้ัง 

   5.  ส�งเสริมกิจกรรมด�านการกีฬา  นันทนาการ  และกีฬา
    ประเพณีให�มีความหลากหลายชนิดกีฬา  โดยให�ประชาชน
    ทุกเพศทุกวัยได�มีโอกาสเล�นกีฬาอย�างท่ัวถึง 

   6.  ส�งเสริมประเพณีท�องถิ่น  ท้ังชาวไทยพุทธ  มุสลิม  
    เช�น  วันฮารีรายอ  ประเพณีไทยทรงดํา  วันลอยกระทง  
    วันสงกรานต� ฯลฯ 

   7.  ประสานองค�การบริหารส�วนจังหวัด  เพ่ือให�องค�การ
    บริหารส�วนตําบลจัดการดูแลบ�อนํ้าพุร�อน  รวมท้ังประสาน
    การพัฒนาทุ�งกระจูด  และลําคลองในตําบลท�าสะท�อนให�
    เปTนสถานท่ีท�องเท่ียว 



 

   8.  ส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู�สูงอายุ  เช�น  การทัศน 
    ศึกษา  และสนับสนุนการออกกําลังกาย 

   9.  สนับสนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล  
    สนับสนุนกิจกรรม อสม.และส�งเสริมศูนย�กู�ภัยประจําตําบล 

   10.  ส�งเสริมการสร�างบ�าน  ท่ีอยู�อาศัยให�แก�ผู�ยากไร�  ให�
    เพียงพอและท่ัวถึง  ตามโครงการบ�านท�องถิ่นไทยเทิดไท�
    องค�ราชัน  80  พรรษา 

   11.  ติดตั้งกล�องวงจรปKดในจุดท่ีสําคัญท้ังตําบล 

   ในส�วนของการกําหนดนโยบายตามยุทธศาสตร�การบริหาร  
    เพ่ือให�ครอบคลุมถึงอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภา
    ตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไข
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติ 
    กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กร
    ปกครองส�วนท�องถิ่น  พ.ศ. 2542  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง   
    (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549   และกฎหมายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�อง
    กับการกําหนดอํานาจหน�าท่ี  ในการจัดบริการสาธารณะ
    ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพ่ือประโยชน�ของ 
    ประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ซึ่ง
    จะกล�าวโดยสังเขป  ดังน้ี  

   1.  นโยบายด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

   พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสภาพแวดล�อมของตําบล  
    เพ่ือส�งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ  และการพัฒนาคุณภาพ
    ชีวิตของประชาชน  และเปTนการวางรากฐานการพัฒนา
    อย�างย่ังยืน  โดยมุ�งเน�นการเปTนศูนย�กลางในการให�บริการ  
    ดังน้ี 

   1.1  พัฒนาระบบการก�อสร�าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาและ
    ประสานงานการก�อสร�างเส�นทางภายในตําบล  และท่ี 
    เช่ือมต�อระหว�างตําบลให�เปTนถนนแอสฟXลท�ติกและ 
    คอนกรีตท้ังหมด 



 

   1.2  เสริมสร�างมาตรการในการป]องกัน  และแก�ไขปXญหา
    นํ้าท�วมขังในชุมชน  ให�มีและบํารุงทางระบายนํ้า  โดยการ
    ก�อสร�างและปรับปรุงท�อระบายนํ้า  รางระบายนํ้า  รวมถึง
    ระบบระบายนํ้าเพ่ือแก�ไขปXญหานํ้าท�วมขังอย�างเปTนระบบ 

   1.3  ส�งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคต�างๆ  เช�น  การ
    ขยายเขตไฟฟ]าและติดตั้งไฟฟ]าสาธารณะ ให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
    ประชาชนมีไฟฟ]าใช�ในครัวเรือน ก�อสร�างและบํารุงระบบ
    ประปา ให�ได�นํ้าท่ีสะอาดและให�ท่ัวถึง ให�ทุกครัวเรือนมีนํ้า
    ใช�อุปโภค บริโภค  พัฒนาแหล�งนํ้าท่ีมีอยู�เดิมให�สามารถใช�
    ประโยชน�ได�อย�างคุ�มค�า และจัดหาแหล�งนํ้าใหม�ตามความ
    เหมาะสม 

   1.4  ก�อสร�างและปรับปรุงศาลาหมู�บ�านให�เปTนท่ีทํา 
    กิจกรรมของหมู�บ�าน 

   2.  นโยบายด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ ในสภาวการณ�
    ปXจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ  การส�งเสริม  
    การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายในท�องถิ่น เปTนการสนับสนุน
    และเพ่ิมศักยภาพของกลุ�ม  ให�มีความเข�มแข็งและย่ังยืน  
    ดังน้ี 

   2.1  ส�งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล�องตามแนวทางเศรษฐกิจ
    พอเพียง 

   2.2  สนับสนุน  ส�งเสริมด�านการเกษตร  กระบวนการ 
    เรียนรู�ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  การเกษตรควบคู�กับ
    การรักษาส่ิงแวดล�อม  โดยการใช�เกษตรอินทรีย� 

   2.3  สร�างรายได�และลดรายจ�ายในครัวเรือน เช�น ส�งเสริม
    ให�ราษฎรปลูกผักสวนครัวเพ่ือลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือน  
    ส�งเสริมการจัดทําบัญชีรับจ�ายภายในครัวเรือน  ส�งเสริม  
    สนับสนุนการขยายเครือข�าย  เพ่ิมศักยภาพผู�ประกอบการ
    ในพ้ืนท่ี 

   2.4  สนับสนุน  ส�งเสริมกลุ�มอาชีพให�เติบโตและเข�มแข็ง  
    เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ�มให�มีความเข�มแข็งอย�างย่ังยืน  



 

    พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล�อมของท�องถิ่น  
    และกระตุ�นให�เกิดการพัฒนา  กระบวนการสร�างระบบ 
    เศรษฐกิจชุมชน  ขยายเครือข�าย  โดยจัดหาแหล�งรองรับ
    สินค�าหรือตลาดส�งออกสินค�าของกลุ�มอาชีพ 

   3.  นโยบายด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   3.1  การส�งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา 

   ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการปฏิรูปการศึกษา  ตาม 
    เจตนารมณ�แห�งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
    แห�งชาติ  พ.ศ. 2542  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให�เปTนสังคม
    แห�งความรู�  อันเปTนเง่ือนไขไปสู�ระบบเศรษฐกิจฐานความรู�  
    ให�ประชาชนท้ังปวงได�รับโอกาสเท�าเทียมกันท่ีจะเรียนรู�
    และฝjกอบรมได�ตลอดชีวิต  และมีปXญญาเปTนทุนไว�สร�าง
    งานและสร�างรายได�  และนําพาท�องถิ่นให�รอดพ�นจาก 
    วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักการศึกษาสร�างชาติ  
    สร�างคน  และสร�างงาน  ตลอดจนการส�งเสริม  สนับสนุน
    ด�านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให�เกิดความรู�คู�คุณธรรม  
    ภูมิปXญญาท�องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของท�องถิ่น  ดังน้ี 

   3.1.1  สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาศูนย�พัฒนา
    เด็กเล็กก�อนวัยเรียน  ให�ได�ตามมาตรฐาน  เน�นคุณภาพ  
    ประสิทธิภาพ  และความเท่ียงธรรมในการบริหารจัด 
    การศึกษาทุกประเภท 

   3.1.2  ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการศึกษาท่ี 
    ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ�  เช�น  การติดตั้ง  Wifi  เพ่ือ
    ส�งเสริมการเรียนรู�ของเยาวชน  ประชาชน  นักเรียน   
    นักศึกษา  ผ�านอินเตอร�เน็ต  การส�งเสริมสนับสนุนการ 
    เรียนรู�ภาษาต�างประเทศ  ให�แก�  เยาวชน  และประชาชน  
    เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

   3.1.3  เพ่ิมช�องทางการเรียนรู�ให�ประชาชน  เช�น  
    อบรมการใช�อินเตอร�เน็ต  สร�างศูนย�การเรียนรู�  ตลอดจน
    การบริการข�อมูลข�าวสารให�ประชาชน 



 

   3.2  การส�งเสริมและพัฒนาทางด�านสุขภาพ 

   การสร�างภูมิคุ�มกันทางด�านสุขภาพ  ตามแนวทางของ 
    กฎหมายสุขภาพแห�งชาติ  ช�วยรณรงค�ให�เกิดการพัฒนา  
    และปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางด�านสุขภาพอนามัย  เพ่ือ
    สร�างเสริมสุขภาพและลดปXจจัยเส่ียงท่ีมีผลต�อสุขภาพ   
    ดังน้ี 

   3.2.1  เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนให� 
    ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ�  แข็งแรง  และมี 
    สุขภาพจิตท่ีดี  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ 
    ประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 

   3.2.2  ส�งเสริมการดําเนินกิจกรรมด�านการสร�าง
    เสริมสุขภาพของประชาชน  และการบริการสาธารณสุขขั้น
    พ้ืนฐาน  การจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  โดยผ�านกลุ�ม
    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.) 

   3.2.3  สนับสนุนการควบคุมป]องกันการแพร�ระบาด
    ของโรคติดต�อ  และโรคไม�ติดต�อ  ท่ีเปTนอันตรายต�อคนและ
    สัตว� โดยการสร�างขีดความสามารถในการเฝ]าระวัง ป]องกัน
    ควบคุมและดูแลรักษาอย�างเปTนระบบ  เช่ือมโยงกับทุก 
    ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

   3.2.4  ประสานกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
    ประจําตําบล  ในการป]องกันและควบคุมโรคติดต�อ 

   3.2.5  ส�งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคล�องกับ
    การคุ�มครองผู�บริโภค 

   3.3  การส�งเสริมและพัฒนาการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
    ประเพณ ี

   3.3.1  สนับสนุน ส�งเสริม  การรักษาขนบธรรมเนียม
    ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถิ่น  พัฒนา
    แหล�งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุและโบราณสถาน  ให�เปTนแหล�ง
    เรียนรู�และแหล�งรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ี 



 

   3.3.2  รณรงค�ส�งเสริมกระบวนการสร�างเสริม 
    คุณธรรม  จริยธรรม  การสร�างวินัย และจิตสาธารณะของ
    คนในชุมชน 

   3.4  การส�งเสริมและพัฒนาทางสังคม 

   พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล  ให�เกิดความ 
    เข�มแข็งของชุมชน  เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
    ดังน้ี 

   3.4.1  ส�งเสริม  สนับสนุน  อํานวยความสะดวก
    แก�การดําเนินงานด�านสวัสดิการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพ 
    ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  และผู�ด�อยโอกาส  ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    สามารถพ่ึงตนเองได�  รวมท้ังได�รับการช�วยเหลือและได�รับ
    การบริการอย�างท่ัวถึงและเปTนธรรม 

   3.4.2  ปรับปรุงบ�านท่ีอยู�อาศัยให�กับผู�สูงอายุ  
    ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส  ท่ียากจน  ขาดแคลนท่ีอยู�อาศัย
    3.5  การส�งเสริมและพัฒนาทางการกีฬาและนันทนาการ 

   3.5.1  ส�งเสริมให�มีการแข�งขันกีฬาภายในหมู�บ�าน
    ทุกหมู�บ�าน 

   3.5.2  จัดกีฬาประเพณีให�มีหลายชนิดกีฬา 
    นอกเหนือจากฟุตบอล  และเปKดโอกาสให�ประชาชนทุก
    เพศทุกวัยได�มีส�วนร�วมในการเล�นกีฬา 

   3.5.3  ส�งเสริมนักกีฬาท่ีมีความสามารถให�เข�า 
    แข�งขันในระดับอําเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศ 

   3.5.4  ส�งเสริมการออกกําลังกายให�ประชาชนทุก
    เพศทุกวัย 

   3.5.5  ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการกีฬาและลาน
    กีฬาหมู�บ�าน  เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน  ให�เด็ก
    และเยาวชนใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน�  สนับสนุนให�มี
    การแข�งขันกีฬา  เพ่ือก�อให�เกิดความรัก  ความสามัคคีและ
    ปลูกฝXงค�านิยมท่ีดีต�อการกีฬา 



 

   3.6  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

   3.6.1  ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ  อปพร.  
    ในตําบล 

   3.6.2  สนับสนุนส�งเสริมการป]องกันปราบปราม
    และแก�ไขปXญหายาเสพติดให�หมดไปจากพ้ืนท่ี  ประสาน
    ความร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐ  เอกชนท่ีเก่ียวข�อง   
    ร�วมกันป]องกันและแก�ปXญหาอย�างใกล�ชิด  เสริมสร�างความ
    เข�มแข็ง  ความเข�าใจท่ีถูกต�องให�แก�สถาบันครอบครัว 

   3.6.3  ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  การป]องกันและบรรเทาสา
    ธารณภัยต�างๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเวลา 

   4.  นโยบายด�านการส�งเสริมและพัฒนาการ 
    ท�องเที่ยว 

   4.1  พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ให�ได�มาตรฐาน 

   4.2  ประสานงานกับองค�การบริหารส�วน จังห วัด           
    สุราษฎร�ธานี  เพ่ือเข�าไปมีส�วนร�วมในการบริหารการ 
    ท�องเท่ียวในตําบล 

   4.3  ให�องค�การบริหารส�วนตําบลเปTนศูนย�บริการการ 
    ท�องเท่ียว 

   5.  นโยบายด�านการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล�อม 

   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  ให�เปTนปXจจัย
    เก้ือหนุนในการดํารงชีวิต  เพ่ือเอ้ืออํานวยต�อความสมดุล
    ของระบบนิเวศวิทยา  เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุน
    การพัฒนาอย�างต�อเน่ือง  และเพ่ือเปTนการพัฒนาอย�าง 
    ย่ังยืน  ดังน้ี 



 

   5.1  จัดสถานท่ีท้ิงขยะไว�รองรับปริมาณขยะและกําจัดให�
    ถูกวิธี 

   5.2  จัดรังวัดท่ีดินสาธารณะภายในตําบลทุกแปลงเพ่ือ
    ป]องกันการบุกรุก 

   5.3  รณรงค� ส�งเสริมการสร�างจิตสํานึกสาธารณะทางด�าน
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
    แก�ประชาชน  และชุมชน 

   5.4  พัฒนาแหล�งนํ้าท่ีมีอยู�ให�เปTนท่ีอยู�อาศัยของสัตว�นํ้า
    ทุกชนิด 

   5.5  สนับสนุน  ส�งเสริมให�ชุมชนมุ�งรักษาความสะอาด
    และความเปTนระเบียบเรียบร�อยของชุมชน  และสถานท่ี
    ต�างๆ  ในตําบลให�เปTนเมืองน�าอยู� 

   5.6  ส�งเสริมสนับสนุนการเฝ]าระวัง  และการมีส�วนร�วม
    ของชุมชน  ในการควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีมีผลต�อ 
    สุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   5.7  ส�งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชน  
    ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  
    ขับเคล่ือนการจัดทําโครงการ  และการดําเนินกิจกรรม 
    ต�างๆ  ท่ีมุ�งไปสู�การลดสภาวะโลกร�อน 

   6.  นโยบายด�านการบริหารและจัดการบ�านเมืองที่ดี 

   การพัฒนาการเมืองการบริหาเพ่ือให�บรรลุตามเจตนารมณ�
    ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีได�ให�
    ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสู�ท�องถิ่น  
    ให�ความเปTนอิสระแก�ท�องถิ่นในการกําหนดนโยบายการ
    บริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล  ดังน้ัน  
    จึงมีความจําเปTนท่ีจะต�องเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นขององค�การบริหารส�วน
    ตําบล  ตลอดจนการเสริมสร�างจิตสํานึกของพนักงาน   



 

    เจ�าหน�าท่ี  และลูกจ�างในการบริการประชาชน  ให�ได�รับ
    ความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจ  ดังน้ี 

   6.1  พัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ให�เปTน
    องค�กรธรรมาภิบาล  ท่ีมีหลักการบริหารจัดการตามหลักการ
    บริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี  เปTนหน�วยบริการสังคมท่ี
    ดีมีมาตรฐานด�วยการส�งเสริมสร�างความร�วมมือ  
    ประสานงานกับทุกฝkายท่ีเก่ียวข�อ สร�างกระบวนการเรียนรู�  
    เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู�แก�สมาชิกสภา 
    ท�องถิ่น ข�าราชการ พนักงานและลูกจ�าง ซึ่งเปTนทรัพยากร
    บุคคลอันสําคัญของตําบลท�าสะท�อน พร�อมท้ังสร�างเสริม
    กระบวนการพัฒนา ระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมี 
    มาตรฐาน  สร�างความสะดวก  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    สร�างบุคลากรให�มีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการให�บริการ  
    เพ่ือรองรับการบริการแต�ละด�านให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
    ประชาชน 

   6.2  ส�งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค�กรชุมชน  และ
    คณะกรรมการชุมชน  ท่ีดําเนินกิจกรรม  และโครงการ 
    ต�างๆ  โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมท้ังการสร�างความ
    เข�มแข็งให�กับชุมชน  เพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคล่ือน
    ไปสู�ทิศทางของเมืองน�าอยู�  ชุมชนน�าอยู�  อย�างย่ังยืน 

   6.3  ส�งเสริมสนับสนุนการประสานงาน  เพ่ือก�อให�เกิด
    การสร�างเครือข�ายการทํางาน  ท้ังภาครัฐ  องค�กรปกครอง
    ส�วนท�องถิ่นในพ้ืนท่ี  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ส�วนราชการท่ี 
    เก่ียวข�อง  รวมถึงภาคเอกชน  องค�กรพัฒนาเอกชน 

   6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได�  ให�
    มีความท่ัวถึงและเปTนธรรม  

   6.5  รับฟXงความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองแห�ง 
    ระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต�เร่ิมกระบวนการร�วมคิด ร�วมทํา  
    ร�วมตรวจสอบ  โปร�งใสและปฏิบัติงานอย�างมีระบบ 



 

   6.6  จัดสร�างอาคารท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบล
    ท�าสะท�อนใหม�  เพ่ือรองรับการขยายตัวของงานบริการ  
    และเกิดความสะดวกแก�ผู�ปฏิบัติงานและประชาชนท่ีมา
    ติดต�อราชการ  

   การดําเนินงานในแต�ละภารกิจ  แต�ละโครงการ  สามารถ
    เดินหน�าให�เปTนไปตามนโยบายท่ีมีอยู�ท้ัง  6  ด�านน้ัน   มี
    ปXจจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหน่ึง  คือ  การมีส�วนร�วมของ 
    ชุมชนและทุกภาคส�วน  ท่ีจะต�องเข�ามาช�วยกันเปTนพลังท่ี
    สําคัญ   ในการขับเคล่ือนอย�างจริงจัง  การแก�ไขปXญหาใน
    ตําบลท�าสะท�อน และการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกระผม
    ได�แถลงต�อสภาฯ  แห�งน้ีไปแล�วน้ัน  ก็จะบังเกิดผลได�ในทาง
    ปฏิบัติ  หรือสัมฤทธ์ิผลได�โดยไม�ลําบากนัก   ท้ังน้ี   ก็ด�วย
    ความรู�  ความเข�าใจในภารกิจ  ทิศทางและเป]าหมายของ
    องค�กร  ความร�วมมือของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในแต�ละ
    ระดับ   ตั้งแต�ระดับภายในองค�การบริหารส�วนตําบล  อัน
    ได�แก�  สมาชิกสภาฯ  ทุกท�าน  ข�าราชการ  พนักงาน  และ
    การหนุนเสริมจากองค�กรภายนอก  และส�วนราชการต�างๆ  
    ตลอดจน  ชุมชน  พ่ีน�องประชาชน  เปTนต�น กระผม  หวัง
    เปTนอย�างย่ิงว�า  การร�วมมือกันของทุกภาคส�วนท่ีจะแปลง
    นโยบายไปสู�การปฏิบัติ  ให�เกิดเปTนรูปธรรมขึ้นมาอย�าง
    จริงจังน้ัน  จะส�งผลลัพธ�ต�อความเปTนสังคมท่ีดีและมี 
    มาตรฐานได� กระผมขอให�ความเช่ือม่ันต�อสภาฯ  แห�งน้ีว�า 
    จะบริหารงานด�วยความถูกต�อง  สุจริต  ซื่อสัตย� รับผิดชอบ  
    โปร�งใส  ตรวจสอบได�  ไม�เลือกปฏิบัติ  มุ�งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
    และมีความมุ�งม่ันท่ีจะบริหารงานในองค�การบริหารส�วน
    ตําบลท�าสะท�อน  ให�มีความเจริญก�าวหน�า  และสร�างความ
    ทัดเทียมให�เกิดขึ้นในชุมชน   โดยจะยึดประโยชน�สุขของพ่ีน�อง
    ประชาชนเปTนหลักครับ กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว�
    เพียงแค�นี้  ครับ 

   ท�านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และท�านสมาชิกสภา 
    องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนผู�ทรงเกียรติที่เคารพ  
    ทุกท�านกระผม  ขออนุญาตใช�เวลาในวาระน้ี  เพ่ือจัด 
    โครงสร�างตามหลักการบริหาร  โดยเฉพาะอย�างย่ิง  ใน 



 

    ส�วนของคณะ ผู�บริหาร  โดยการแต�งตั้งคณะผู�บริหารท่ี
    ประกอบไปด�วย รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล   
    จํานวน  2  ท�าน และเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วน
    ตําบล  จํานวน  1  ท�าน เพ่ือให�เปTนไปตามมาตรา 58/3  
    และมาตรา  59 (3)  แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
    องค�การบริหาร ส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  ดังนี ้

 1.  นายวีระชัย  พันธ�ประทุม เปTน  รองนายก 
 องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

 2.  นายประยงค�  เกตกรณ� เ ปT น   รอ งนายก
 องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

 3.  นายวีระยุทธ  วังแช เปTน  เลขานุการ
 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

   ซึ่งท้ัง  3  ท�านน้ี  กระผมจะได�มีคําส่ังแต�งตั้งทุกตําแหน�ง
    อย�างเปTนทางการในวันน้ีครับ  จึงขอประกาศให�ทุกท�านได�
    รับทราบโดยท่ัวกันครับ   

ประธานสภา อบต.  สมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยก็ขอเชิญอภิปราย ตามท่ีผมได�ฟXง
    ท่ีท�านนายกแถลงนโยบายก็ค�อนข�างจะครอบคลุมดี 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองอ่ืนๆ (ไม�มี) 

ประธานสภา อบต.  สอบถามสมาชิกมีใครจะเสนออะไรบ�างหรือไม� ไม�มีสมาชิก
    ท�านใดเสนอ 

ป�ดการประชุม เวลา ๑๕. น. 

 

 
 
      ผู�บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ   เศรษฐเช้ือ) 
 เลขานุการสภาองค การบริหารส,วนตําบลท,าสะท�อน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโอฬาร  นะมะ) 
    ประธานสภาองค การบริหารส,วนตําบลท,าสะท�อน 
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