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รายช่ือผูมาประชุม 

1. นายคมสัน   สุขสวัสดิ ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายจำลอง  ชวยณรงค  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายเขมชาติ   วิริยะพาณิชย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายรุงโรจน   สวุรรณรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2 

5. นายประสพโชค  อบเชย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 3 

6. นายทองรกั  ชัยเนตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 4 

7. นายสมบัติ   ยอดสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 5 

8. นางสมใจ   สิงหชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 6 

9. นายมนัส  พระวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

10. นางสายทอง  แกวสีหมอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 9 

11. นายสุวิทย   พงษศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 10 

12. นางทองดี  จันทนาก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไมมาประชุม  -  คน  คือ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายทนงยุทธ  จันทกูล  นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

2. นายสนั่นศิลป   ดวงทอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

3. นายถนอม  ปานจะอำ  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. นายบุญหลั่น  เกตุวัต  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. นางจันที  สุทธิประภา  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ  

6. นางสาวรสรินทร   สวุรรณพัฒน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ทาคลอ 

 

มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุม จำนวน  11 ราย   ครบองคประชุม  
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เปดประชุม   เวลา  10.10  น. 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายคมสัน   สุขสวัสดิ์  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอจึงเปดประชุม   

และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - กลาววา  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 1 มีเรื่องแจงใหทราบ 

 เรื่อง  แจงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน  และขอใหยื่นบัญชี

รายรับ-รายจายพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง 

 เรื่อง  คำขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  ในสวนของคณะผูบริหาร  และสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ใหจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำเนาทะเบียนบาน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

อยางละ 1 ฉบับ  สวนรปูภาพเม่ือเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ แลวขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน

เขาไปถายภาพท่ีหองประชุมเล็กดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (การประชุมสภาฯ ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  30  

ธันวาคม  2564) 

ประธานสภาฯ        - กลาววา ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชมุสภาฯ ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  

30  ธนัวาคม  2564 รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานแลวนั้น  

ก็ขอใหไดตรวจสอบ และกลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความใด ๆ หรือไม ถาหากไมมีทานใดแกไขเปลี่ยนแปลงก็ขอมต ิ เพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอใหยกมือ

ดวย 

ท่ีประชุม - มีมติรับรองเปนเอกฉันทดวยคะแนน  10:0 เสียง ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 30  ธนัวาคม  2564  เพ่ือมีผลบังคับใชตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง นายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบาย (โดยไมมีการลงมติ) ตามพระราชบัญญัต ิ

สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 58/5 

ประธานสภาฯ - กลาวเชิญ  นายกองคการบรหิารสวนตำบลทาคลอแถลงนโยบายกอนเขาปฏิบัติงานเพ่ือให

เปนไปตามระเบียบ  กฎหมายท่ีกำหนด  

นายทนงยุทธ   จันทกูล - กลาววา  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ 

นายก อบต.ทาคลอ บริหารสวนตำบลและประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ      

เม่ือวันท่ี  20  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ไปแลวนั้น  กระผมนายทนงยุทธ   จันทกูล  ไดรับ

เลือกเปนนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอและในฐานะหัวหนาวฝายบริหาร  ซ่ึง

จะตองเปนผูนำในการบริหารการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชน  และความผาสุกของประชาชน

ชาวตำบลทาคลอ  ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานตอสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ
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วาในการบริหารงานนั้นจะยึดม่ันหลักการในระบอบประชาธิปไตย  โดยเนนการมีสวนรวม

ของประชาชน  ยึดม่ันในระเบียบ  กฎหมาย  เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม  และความเท่ียงตรง  

ความโปรงใส  และจะแกไขปญหา  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางท่ัวถึง  

รวดเร็ว  โดยใชทรัพยากรบุคคลทุกภาคสวน  และสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพภายใตการ

บริหารจัดการท่ีดีและการประสานความรวมมือทุกดาน  กระผมตระหนักดีวาตำบลทาคลอ

ตองไดรับการพัฒนาใหเปนสังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู  ประชาชนมีคุณภาพ  มี

การสมานฉันท  และเอ้ืออาทรตอกัน  ดำรงไวซ่ึงคุณคาทางวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  อัน

ดีงามของชาวตำบลทาคลอ  สงเสริมพัฒนาและรักษาไวซ่ึงสถาบันครอบครัว  พัฒนา

เครือขายพลังมวลชน  เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  มีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม  และมี

ระบบบริหารงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได  กระผมและผูบริหารทุกทานจะบริหารงานและ

พัฒนาตำบลโดยมีแนวคิด  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล

ทาคลอ  โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนองคการบริหารสวนตำบลใหประสบ

ผลสำเร็จตามเปาหมายของนโยบายท่ีวางไว 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 54/8 มีสาระสำคัญวา  กอนนายกองคการบริหารสวนตำบล

เขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตำบล  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน

ตำบลโดยไมมีการลงมติ  ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตำบล  ดังนั้น  กระผมจึงไดจัดทำนโยบายเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใช

ประกอบการแถลงนโยบาย  ซ่ึงกระผมไดแจกใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทุก

ทานแลว  อนึ่ง  ในการจัดทำนโยบายเพ่ือแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอใน

ครั้งนี้  กระผมไดตระหนักถึงอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 59, 60, 66, 67, 68  และ

มาตรา 69/1 ภายใตสาระสำคัญของอำนาจหนาท่ีดังกลาว  ซ่ึงเปนความตั้งใจของกระผมท่ี

จะพัฒนาตำบลทาคลอ  โดยยึดหลักการสำคัญ  4 ประการ ไดแก 

1.นอมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา-

วชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัวเปนหลักในการบรหิาร 

2.ยดึม่ันในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3.พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

4.บูรณาการการทำงานระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  องคกรเอกชนและภาคี

เครือขายการพัฒนาตางๆ  เพ่ือพัฒนาตำบลทาคลอใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนและ

อยูอยางมีความสุข 
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กระผมจึงไดนำมากำหนดเปนนโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ

ใน 9 ดาน ดังนี้ 

1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมุงม่ันท่ีจะยกระดับดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือ

สนับสนุนการลงทุน  และการเกษตร  สงเสริมใหไดมาตรฐาน  สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีความสะดวก  ปลอดภัย  โดยมีแนว

ทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1.1 ถนน  ภายในตำบลจะไดรับการกอสราง  การพัฒนา  การปรับปรุงใหประชาชนสามารถ

ใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก  ปลอดภัย  โดยจัดลำดับความสำคัญของการแกปญหาไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  และแผนดำเนินการตามความตองการของประชาคม  และภายใต

งบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  พรอมกันนั้นจะประสานความรวมมือกับ

หนวยราชการจากหนวยงานอ่ืน  เพ่ือขอรบัการสนับสนุนในโครงการท่ีเกินขีดความสามารถ

ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 1.2 ไฟฟา  ใหบริการ  ประสานงานขอขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเติมใหพ่ีนองประชาชนไดใชไฟฟา

อยางท่ัวถึง  จัดไฟแสงสวางตามถนน เพ่ือใหการสัญจรดวยความปลอดภัยในเวลากลางคืน 

 1.3 แหลงน้ำ  จัดหาแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเกษตร  และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  

โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพท้ังท่ีดำเนินการเองและ

ประสานขอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

2.นโยบายดานการศึกษา 

  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะสงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา  และ

สงเสริมใหมีการเรียนรูของประชาชนในตำบล  โดยผานกระบวนการศึกษานอกระบบเปน

การศึกษาตลอดชีวิตการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูของชุมชน  พรอม

ท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรู  โดยยึดหลัก

การศึกษาสรางชาติ  สรางงาน  สรางรายได  ดังนี้ 

2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาท้ังระดับกอนปฐมวัย  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ท้ัง

ในดานอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีสงเสรมิการเรียนการสอน  

พรอมบุคลากรผูสอนแกเด็กกอนปฐมวัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานนำไปสูการพัฒนาดานการศึกษาใน

ระดับสูงตอไป 

 2.2 สนับสนุนการเรียนการสอน  จัดการศึกษาทางศาสนา  การศึกษานอกระบบ  นอก

หลักสูตรทุกรูปแบบ  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนตามชวงวัย 

 2.3 สงเสริมดานความรูแกกลุมตางๆ ท่ีจัดตั้งไมวาจะเปนการเรียนรูดานวิชาการ  ดานทักษะ

ของกลุมตางๆ  

 2.4 จัดหาทุนการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส  เด็กยากจนแตเรียนดีท่ีอยูในเขตตำบลทาคลอ  

โดยใหกระจายตามหมูบาน  และตามความเหมาะสม 
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 2.5 ใหการสนับสนุน  สงเสรมิ  ชวยเหลือ  บริการรับ-สงประสานกับสถานศึกษา  เพ่ือให

บุตรหลานชาวตำบลทาคลอเขาถึง  และมีความสำเร็จทางการศึกษาทุกระดับตามอำนาจ

หนาท่ี 

3.นโยบายดานการเมืองการปกครอง 

  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะบริหารจัดการการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิ-

บาล  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลัก

ความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา  ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  จึงมีแนวทางในการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 

   3.1 เนนการทำงานแบบมีสวนรวม  ท้ังในระดับทองท่ี  ระดับทองถ่ิน  ระดับประชาชน

โดยท่ัวไปท่ีผานความเห็นชอบจากประชาคมหมูบานหรือระดับตำบลแลวแตกรณี 

 3.2 สงเสริมชุมชนเขมแข็ง  โดยใหการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม  สงเสริม

การประชุมในการแกไขปญหาพ้ืนฐานของประชาชน 

 3.3 สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ  เนนการทำงานเปนทีม  ทำงานอยางบูรณาการท้ังทาง

ฝายปกครอง  ผูนำชุมชน  ผูนำหมูบาน  และผูนำกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี 

 3.4 สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูทางการเมืองการปกครอง  การบริหารงานแกสมาชิกองคการ

บริหารสวนตำบล  ผูนำชุมชน  และประชาชนท่ัวไปตามโอกาสอันสมควรของอำนาจหนาท่ี

กฎหมายกำหนดให 

4.นโยบายดานเศรษฐกิจ การเกษตร 

  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการ

สรางรายไดลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับ  โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 

ดังนี้ 

 4.1 สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ภายในตำบล  เพ่ือสรางงาน  สรางอาชีพ 

 4.2 จัดการศึกษาดูงาน  จัดกิจกรรมใหความรูแกกลุมอาชีพ  เสริมทักษะในการทำงานให

เขมแข็ง  และมีประสิทธิภาพ 

 4.3 ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ใหความชวยเหลือ

กลุมอาชีพตางๆ 

 4.4 สำรวจผูวางงาน  ผูมีรายไดนอยเพ่ือข้ึนทะเบียนไวและสงใหกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือจัดหางานใหตรงตามความตองการของผูวางงานตอไป 

 4.5 สงเสริม  สนับสนุนใหความรู  ศึกษาดูงาน  จัดหาแหลงน้ำ  ปรับปรุงแหลงน้ำ  ทอสงน้ำ  

ระบบชลประทาน  การสูบน้ำดวยพลังงานไฟฟา  ประสานงานกับองคกรตางๆ สวนราชการ

ท่ีเก่ียวของ  ท้ังดานงบประมาณ  ความรูเรื่องปองกกันโรคระบาด  เพ่ือลดรายจายเพ่ิม

รายได  เพ่ิมผลผลิตปลอดภัยแกพ่ีนองเกษตรกรอยางยั่งยืน 
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 4.6 สงเสริม  สนับสนุนการรวมกลุมของพ่ีนองเกษตรกรภายในตำบล  ประสานงานใหความ

ชวยเหลือตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ     

5.นโยบายดานสาธารณสุข 

  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะสงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขใหมี

ประสิทธิภาพ  สรางระบบสุขภาพ  และสุขภาวะท่ีดีใหเกิดข้ึนแกประชาชนในตำบล  มี

สุขภาพแข็งแรง  ท้ังทางดานรางกายและจิตใจโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

 5.1 รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

(อสม.) แตละหมูบาน  จัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ  และสงเสริมให

มีการตรวจสุขภาพประจำปตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

 5.2 เฝาระวัง  รักษาพยาบาล  บริการรับ-สงผูปวย  และแกไขปญหาพรอมปองกันโรคติดตอ

ตางๆ ตามประกาศของทางราชการอยางสม่ำเสมอ  ตอเนื่อง  และรวดเร็ว 

 5.3 สงเสริม  สนับสนุนอาสาบริบาลทองถ่ิน (อสบ.) ในการดูแลผูปวยติดเตียง  ติดบาน  

ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ  ผูพิการท่ีอยูในภาวะท่ีขาดการดูแลท่ีถูกตองและเหมาะสม 

5.4 สนับสนนุงบประมาณตามโครงการดานงานสาธารณสุข 

 5.5 สนับสนุนการแกไขปญหาดานยาเสพติดทุกรูปแบบ 

 5.6 สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) 

อยางท่ัวถึง 

6.นโยบายดานการกีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะสงเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินและรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

6.1 จัดการแขงขันกีฬาระหวางหมูบานเปนประจำทุกป  พรอมท้ังสนับสนุนการกีฬาของ

ตำบลทาคลอใหพัฒนาข้ึนในระดับหมูบาน  ระดับตำบล  และระดับอำเภอ  รวมถึง

ระดับประเทศท้ังวัสดุอุปกรณการกีฬา  และกิจกรรมอ่ืนๆ ในดานของกีฬา 

6.2 สงเสริมการออกกำลังกายแกเด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุโดยจัดอุปกรณการกีฬาตามความ

ตองการของสภาพผูเลนและสภาพพ้ืนท่ีของแตละหมูบาน 

 6.3 รวมกับประชาชน  ผูนำหมูบานในการจัดงานประเพณีตางๆ หรือสนับสนุนงบประมาณ

อยางตอเนื่องในการจัดกิจกรรม 

 6.4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  และวันสำคัญทางราชการ

ในพ้ืนท่ีตำบลอยางสม่ำเสมอ  โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 6.5 สงเสริม  และสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีใหเปน

เอกลักษณท่ีโดดเดนของตำบล 

 6.6 สงเสริม  สนับสนุนใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนในตำบลทาคลอไดมีการพัฒนาดานการ

กีฬา  เปดศูนยเรียนรูโดยจัดหาผูมีทักษะดานกีฬามาฝกสอน 
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7.นโยบายดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

 7.1 บำรุงรักษาแหลงน้ำอยางตอเนื่อง 

 7.2 รณรงคกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยจัดใหมีการบริหารจัดการ  การจัดเก็บ  การ

ท้ิงโดยการรวมกับประชาคมหมูบานและสาธารณสุขประจำตำบล 

 7.3 สนับสนนุการรักษาความสะอาดของถนนพรอมปรับภูมิทัศน และทางเดินภายในหมูบาน 

 7.4 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบานเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ใหกับประชาชนโดยท่ัวไป 

 7.5 คุมครอง  ดูแล  รักษาสัตวปาหวงหาม  พรรณไมประจำถ่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

 7.6 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการลดภาวะโลกรอน  รวมท้ังกิจกรรมทางดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชุมชน 

๘.นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะพัฒนาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชน

ในตำบลใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  และสรางโอกาสใหทุกคนไดรับการบริการอยางเทาเทียม

กัน  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

 8.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุตำบลทาคลอ และจัดหางบประมาณในการ

ดำเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตำบลทาคลอ 

8.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูพิการตำบลทาคลอ และจัดหางบประมาณในการ

ดำเนินกิจกรรมของชมรมผูพิการตำบลทาคลอ 

8.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทาคลอ และจัดหางบประมาณใน

การดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลทาคลอ 

8.4 สำรวจผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส  และผูประสบปญหาทางดานสังคม

ในการจัดทำบัญชีปญหา  เพ่ือจัดหางบประมาณในการใหความชวยเหลือ 

8.5 สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส  

และผูประสบปญหาทางดานสังคมในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ 

8.6 สงเสริม  สนับสนุนใหความรูแกกลุมองคกรตางๆ ภายในตำบลทาคลอทุกชวงวัย  ดวย

การจัดหางบประมาณและประสานเพ่ือแกปญหาทางสังคมและครอบครัวอยางเทาเทียมและ

ยั่งยืน 

9.นโยบายเรื่องอ่ืนๆ  

  นโยบายเรื่องอ่ืนๆ นั้นจะเปนเรื่องท่ีไมไดบรรจุไวในนโยบายดานใดดานหนึ่งเปนการ

เฉพาะโดยจะพิจารณาเม่ือเปนความตองการของประชาชน  หรือประชาชนไดรับความ

เดือดรอน  จำเปนตองรีบใหการชวยเหลือเปนการดวน  ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบ
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แนวทางท่ีจะดำเนินการได  หรือหารือกับสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  เพ่ือ

ดำเนินการตอไป มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

9.1 จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีอาจจัดข้ึนตามความประสงคของประชาคม  โดยมุงเนนให

ยึดผลท่ีไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก 

 9.2 จัดทำโครงการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือประโยชนของประชาชนใน

ตำบล 

 9.3 จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในหนวยงาน  โดยเนนการใหบริการ  ความ

รวดเร็วถูกตอง  และโปรงใสตรวจสอบได 

 9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  สถานท่ีและพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอใหรมรื่น  

สะอาด  สวยงาม  และเปนระเบียบเรียบรอย 

  การกำหนดยุทธศาสตรและนโยบายท่ีกลาวมานี้  ไดวางอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  และสถานการณปจจุบัน  เพ่ือใหการ

ดำเนินการบรรลุเปาหมายตามกรอบนโยบายท่ีกำหนด   และอยูในอำนาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตำบลทาคลอ  นโยบายการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอจะ

ดำเนินการไปไดตองไดรับความรวมมือจากผูนำในชุมชน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลทาคลอ  ขาราชการ  พนักงานจางในองคกร  และประชาชนในตำบล  โดยจะ

ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการถือเอาความถูกตอง  ชื่อสัตย  สุจริต  และความสามัคคี

เปนท่ีตั้ง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - กลาววา ท่ีจบไปนั้นเปนการแถลงนโยบายของทานนายกฯ กอนเขาปฏิบัติงานไมมีการลง

มติ ก็ไดวางนโยบายครอบคลุมทุกดาน กลาวสอบถามวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม 

นายสมบัติ  ยอดสุวรรณ - กลาวฝากฝายบริหาร  เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ แหลงน้ำทางการเกษตร  ขอใหทำใหถึง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 โซน  หมู 5, 7, 11  เพราะประชาชน  และพ้ืนท่ีสวนใหญทำการเกษตรเกือบท้ังหมด  ซ่ึง

ตอนนี้เกษตรกรตองชวยเหลือตนเองดวยการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 

นายประสพโชค  อบเชย  - กลาวเสนอแนะ เรื่อง ชุดดับเพลิง  ดานสาธารณภัยนั้นหนวยงานเรายังไมมีชุดอุปกรณท่ีใช 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ในการดับเพลิง  ซ่ึงตำบลเรานั้นเปนหนวยงานใหญเวลาเขาปฏิบัติหนาท่ีจะไดเปนการรองรับ

ความปลอดภัยของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีดวย 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาวเสนอแนะ  เรื่องการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบล  การถายทอดเสียง  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 ไรสาย  เพ่ือใหชาวบานรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเราเขามาปฏิบัติหนาท่ี  ตอนนี้ถือวาเปนจุด

บอดทำใหชาวบานไมรูเรื่องเลยวาเราทำอะไรอยูบาง 

ประธานสภาฯ - กลาวเสริม เรื่อง  เสียงไรสาย  ซ่ึงการประชุมสภาฯ ครั้งนีน้ายกฯ แถลงนโยบายก็ควรท่ี

จะตองมีการถายทอดเสียงใหประชาชนไดรับทราบ  แตก็มีอีกทางหนึ่งหนวยงานมีเพจ อบต.
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ทาคลอนาจะมีการไลฟสด  หรือการลงประชาสัมพันธขาวการทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพราะการทำวารสารสวนใหญก็ไมคอยท่ีจะมีคนมาอานแลว 

นายรุงโรจน   สุวรรณรัตน  - กลาวแสดงความยินดีกับทานนายกฯ   ในการพัฒนาตำบลทาคลอของเรา  อยางหมู 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ท่ี 2  เรื่องปญหาไฟฟา  ประปาก็มีปญหามากพอสมควรก็ขอฝากไวดวย 

นายก - กลาวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ขอเรียนเพ่ิมเติมในดานสาธารณภัยนั้นอยูในอำนาจ

หนาท่ีของทองถ่ินอยูแลวก็จะปรับปรุง  ดูแลอุปกรณเครื่องมือใหดีข้ึนในการปองกันสาธารณ

ภัยท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ    ในสวนของสื่อประชาสมัพันธ และดำเนินการปรับฟ  

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 

 เรื่อง ประปา  หมูท่ี 2  สวนใหญประปาในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอเปนประปาหมูบานท้ังหมด  

และหมูท่ี 2 นั้นก็ใชเปนประปาหมูบานอยู นอกจากระบบประปาผวิดินขนาดใหญ ท่ีตั้งอยู

หมูท่ี 2 นั้นเปนประปาขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอท่ีทำการผลิตและจำหนายใหกับ

หมูบานท่ีมีน้ำไมเพียงพอ   

 เรื่อง  ไฟฟา  โดยวิธีการทำงบประมาณในแตละปทางสมาชิกสภาฯ และชาวบานก็พูดคุยตก

ลงรวมกันวาจะทำอะไรในแตละป  และเสนอโครงการเขามาชี้แจงทำความเขาใจเพ่ิมเติม 

เรื่องงบประมาณ  การตั้งงบประมาณเปนการคาดการณวาจะไดรับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม   

นายมนัส   พระวิจิตร - กลาวแจง เรื่องไฟแสงสวาง หมูท่ี 8 (ปมน้ำมันสามแยก-สถานสีบูน้ำฯ) ไฟดับ  13 หลอด   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 บางหลอดก็หันเขาดานขาง  ก็ขอใหดำเนินการซอม-ปรับใหใชการได 

นางสายทอง  แกวสีหมอก - กลาววา  เรื่อง ปญหาทางเขา-ออกของชาวบานทาคลอ หมูท่ี 9  และเรื่องประปาน้ำก็มี 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 หินปูนเยอะมาก 

นางทองด ี จันทนาก - กลาววา  เรื่อง  ปญหาประปา  หมูท่ี 11 (ซอยตัน) น้ำในบอไมเพียงพอตองให อบต. วิ่งสง 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ใหวันละเท่ียวสองเท่ียว  เพราะซัมเมอรสเสียและน้ำไมเพียงพอ 

 เรื่อง เสาไฟฟา ซอยตัน  เอนจะลมหลายตนก็ขอใหทางฝายบริหารพิจารณาดำเนินการดวย 

นายประสพโชค  อบเชย - กลาวสอบถามเรื่อง  ทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน ป 2564   จะดำเนินการอยางไร  ทุกป 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 มอบทุนการศึกษาชาสุดวันเด็ก  ก็ขอทราบรายละเอียดขอมูลท่ีชัดเจนเรื่องนี้ดวย  และขอนำ

ปรึกษาหารืองบกองทุนพัฒนา (โรงไฟฟา) ประสานหนวยงานเอกชนใหกระชับ  หรือเร็วกวา

นี้ไมใชงบประมาณเขามาปลายป 

นายสมบตัิ  ยอดสุวรรณ - กลาวสอบถาม  เรื่อง  งบสาธารณสุข  แตละปไมมีเหมือนเดิม  และอุปกรณทางการแพทย   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 ไมวาจะเปนถุงมือ   เครื่องวัดความดัน   รวมท้ังทรายอะเบทใหชาวบานๆ ละหอสองหอ 

นายสุวิทย  พงษศรี - กลาววา  เรื่อง  ศาลาพักรอน หมูท่ี 10 ซอย 1  สังกะสีเกาตะปูหลุดลมแรงตีเสียงดัง   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 ก็ขอใหเขาไปดำเนินการแกไขใหดวย 



 10 

เรื่อง  ไฟแสงสวาง  เวลาแจงเปลี่ยนหรือซอมไฟแสงสวางไมรูวาเจาหนาท่ีไดเขาไปทำแลว

หรือยัง  เพราะก็ยังเห็นสภาพเหมือนเดิม  ขอใหฝายบริหารใหแจงดวยหรือมีปญหาอยางไร 

นายจำลอง  ชวยณรงค - กลาววา  เรื่อง เสียงตามสาย  ท่ีทำไวนั้นสามารถแกไขไดหรือไม  เพ่ือใหชาวบานไดรับ 

รองประธานสภาฯ ขอมูลขาวสาร 

เรื่อง  ผูรับเหมาวางทอน้ำมันผาน ซ่ึงบางชวงดำเนินการไมเรียบรอยก็อยากใหเชิญทางผูรับ

เหมาะเขามาชี้แจงดวย  เพราะยังวางของไวเกะกะอยู  หรือบริเวณหนาบานของชาวบานท่ี

ยังทำไมเรียบรอย  และคาเสียหายท่ีทางผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบใหชาวบานท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดำเนินงาน  ก็ขอฝากใหทางฝายบริหารติดตามใหดวย 

 เรื่อง  งบประมาณภาคเหมืองแร  งบประมาณเขามาทางฝายปกครองแตเวลามาผานการ

พิจารณาหรือชวยเหลือจะผานทางสภาฯ ก็ขอใหทานนายกฯ ไดชี้แจงเรื่องนี้ใหสมาชิกสภาฯ 

ไดเขาใจดวย 

 เรื่อง  งบป 2564 ของหมูท่ี 7  ในการประชุมครั้งสุดทายไมไดเขารวมประชุมดวย  งบการ

ขยายเขตไฟฟาของป 2564  นั้นไมไดดำเนินการแตงบนั้นหายไปไหน  ขอใหชี้แจงหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงการหรอืไม 

นางทองดี  จันทนาก - กลาวเสริม  เรื่อง  วางทอน้ำมัน  หมูท่ี 11 บริเวณ สามแยกทางรถไฟเขาหินดาด  ทอโผล 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ข้ึนมาไมเห็นดำเนินการอะไรเลย  ก็ขอใหฝายบริหารชวยดูแลในสวนนี้ใหดวย 

ประธานสภาฯ - กลาวเสริม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 เรื่อง ไฟฟาแสงสวางขอมาเปนป  แตก็เงียบหายไป  ป

ใหมก็ขอใหเริ่มใหมขอใหดึงหัวหนางานแตละสวนเขาในไลนกลุม  เพ่ือแจงผลการดำเนินการ

ดวยใชโซเชียลใหเปนประโยชน 

นายกฯ -กลาวชี้แจง เรื่อง การวางทอน้ำมัน  ในการกอสรางปญหาแตละจุดนั้น  โดยปกติทางผูนำแต

ละหมูบานพูดคุยกับทางผูรับเหมาแลว  ขอเรียนวาจะนำ  หมูท่ี 7  11  มานั่งพูดคุยกันและ

ลงลายมือชื่อ    แจงถึงความเดือดรอนถึงปญหาในลักษณะการประชุม  และทำบันทึกและสง

รายงานใหผูกำกับทราบตอไป 

 เรื่อง  ทุนการศึกษา ป 2564 หลักเกณฑเหมือนเดิมท้ังหมด  ขอใหแตละหมูจัดเตรียม

เอกสารใหพรอมและนำสงใหเจาหนาท่ีได  หากหมูใดเอกสารครบเรียบรอยกอนก็จะมอบ

ทุนการศึกษาใหกอนไมตองรอมอบพรอมกันทุกหมูบาน  ในสวนงบป 65 งบพัฒนาหมูบาน  

และทุนการศึกษาใหเตรียมเอกสาร  จัดทำโครงการใหเรียบรอยและนำสงเอกสารไดเลย 

 เรื่อง  งบกองทุนเหมืองแรของปูนซีเมนต  ไมใชงบของฝายปกครองก็เหมือนงบอ่ืนๆ ท่ีเขามา

ในหมูบานตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในหมูบานวาจะนำไปทำอะไร  และตอง

ดำเนินการประชาสัมพันธใหชาวบานทราบดวย  โดยมีการเคลียรเอกสารตามโครงการท่ี

เสนอขอใหเรียบรอยเม่ือดำเนินการเสร็จสิ้นแลวดวย   

 เรื่อง  ไฟฟา  หมูท่ี 7  รับไว  เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามวิธีงบประมาณตอไป 

 เรื่อง  เสียงตามสาย  รับไวเพ่ือพิจารณาหาทางแกไข 
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 เรื่อง  ทางเขา-ออกของชาวบานทาคลอ หมูท่ี 9 ตองดำเนินการใหเร็วท่ีสุด  ซ่ึงยังติดตอทาง

เจาทายังไมได 

 เรื่อง  ทรายอะเบท  หนวยงานดำเนินการจัดซ้ือและมอบใหทาง รพสต. ในการดำเนินการ

ตอไป  และงบ อสม.  นั้นมีงบกองทุนเฝาระวังสุขภาพฯ สวนหนึ่ง ซ่ึง อสม. ตองรวมกลุม

พูดคุยกัน และแจงเขามาผมจะเปนผูประสานไปพูดคุยสอบถามให 

ประธานสภาฯ - กลาวสอบถามสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรหรือไม  ถาไมมีอะไรเพ่ิมเติม

จึงขอปดการประชุม  
 

ปดการประชุม  เวลา  11.50 น. 

 
 

   (ลงชื่อ)    ผูบันทึกฯ  

                  (นายเขมชาติ    วริิยะพาณิขย)  

        เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เม่ือวันท่ี..................................................... 

 

 

(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)                

    (นายรุงโรจน   สวุรรณรัตน)            (นายมนัส   พระวิจิตร) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 2       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 8 

 

    (ลงชื่อ)          

              (นางทองดี   จันทนาก) 

                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หมูท่ี 11 

 

ไดรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.........................สมัยท่ี....................ครั้งท่ี.................ลงวันท่ี

...............................................แลว 

 

    (ลงชือ่)          

                 (นายคมสัน   สุขสวัสดิ)์ 

                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 


