
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๕ 
 วันพุธท่ี ๑๒ มกราคม 256๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

 
1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ 
3. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
4. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
5. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
6. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
7. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
8. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
9. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผูล้าประชุม  - ไม่ม ี
 
ผู้ขาดประชุม - ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  11  คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายก อบต. นาทอน สุวรรณ สิงห์อินทร์ 
๓. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๔. นายประยูรศักดิ์ โต๊ะลาตี   เลขานุการนายกฯ ประยูรศักดิ์ โต๊ะลาตี 
๕.        นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน   รองปลัด อบต.  สรวีย์  ตาเดอิน 
๖. นางซารีต้า   เด็นหลี   หัวหน้าส านักปลัด ซารีต้า  เด็นหลี 
7. นางสาวปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์ 
8.  นางสุนีย์   แก้วกุก   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   สุนีย์   แก้วกุก 
9. นายอับดุลเลาะ   อาบะห์   ผู้อ านวยการกองช่าง อับดุลเลาะ  อาบะห์ 
10 นางสาวแสงอรุณ  ชิภักดี   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   แสงอรุณ  ชิภักดี 
11. นางกันทิมา  เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา  เจริญฤทธิ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.0๙ น. 

- เลขานุการสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม
ท่ีได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๕  
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- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
นาทอน กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ -แจ้งขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๕ วันนี้ในเวลาหลังจากเลิกประชุมสภาเสร็จส้ิน ณ โรงเรียน  
ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 

ท่ีประชุมสภาฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองด่วน 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เร่ืองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนแถลงนโยบายต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอน อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้
ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ 

นายเอกชัย หลงขาว  -ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กระผมนายเอกชัย หลงขาว 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ประกอบด้วย นายสุวรรณ  
สิงห์อินทร์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน นายมามูด  
ย่าเหล   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน และ       
นายประยูรศักด์ิ   โต๊ะลาตี ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต าบลนาทอนในการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เมื่อคราวการเลือกต้ังในวันท่ี 
๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   บัดนี้คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศ
รับรองผลการเลือกต้ัง  เมื่อวันท่ี  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล วรรคสาม การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท า
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุกคนท่ีมาประชุมด้วย 

เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนดังนี้ 

ต าบลนาทอนมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ ๔๔,๕๑๓ ไร่ หรือ ๗๑.๒๓ ตาราง
กิโลเมตร มีเขตปกครองจ านวน ๙ หมู่บ้าน จ านวนประชากร ณ เดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๗,๔๓๑ คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ ามัน และ ประมงชายฝ่ัง การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอนจะด าเนิน การตามวิ สัยทัศน์ ซึ่ ง เป็น สภาพการณ์ ในอุ ดมคติ               
มีจุดมุ่งหมายและคาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ความ
คาดหวังในอนาคตต้องเป็น ต าบลสงบ ต าบลสะอาด ต าบลอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ประชาชนมีสุขภาพดี  มีฐานะความเป็นอยู่ดี 
โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม มีสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์  

               “ร่วมประสานทุกภาคี สร้างสังคมดีวิถีชุมชน คนสุขภาพดีถ้วนหน้า 
       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิการ  มุ่งสู่ต าบลและองค์กรแห่งการ

พัฒนา” 
 

 นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ประกอบด้วย 5 
ด้าน ดังนี ้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑ .๑  ด้านถนน ข้อมูลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีถนนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบมีท้ังหมด ๘๐ สาย ได้แก่  
- ถนนลาดยาง จ านวน ๖ สาย ระยะทางรวม ๙.๔๔๖ กิโลเมตร โดยจะ
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ให้มีมาตรฐาน สะดวก
ในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งภายในต าบลให้มีความเช่ือมโยงกับถนน
สายหลักในระดับภูมิภาค  

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๔๕ สาย ระยะทางรวม ๑๙.๒๕๖  
กิโลเมตร โดยจะด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ให้มีมาตรฐาน สะดวกในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งภายในต าบล
ให้มีความเช่ือมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
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- ถนนดินเดิม จ านวน ๔๗ สาย ระยะทางรวม ๓๘.๗๐๖ กิโลเมตร โดยจะ
ด าเนินการบุกเบิกก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง  เพื่อสะดวกในการสัญจรและ
การคมนาคมขนส่ง จะส ารวจพร้อมด าเนินการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกสายภายในสามปี ท้ังนี้เพื่อท่ีจะรองรับการขอสนับสนุนเงิน
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในส่วนถนนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ จะด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีให้แล้วเสร็จ
เพื่อจะได้ด าเนินการพัฒนาถนนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 
๑.๒ ด้านแหล่งน้ า ระบบประปา ข้อมูลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล  

นาทอนมีแหล่งน้ าและระบบประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ 
- แหล่งน้ า สระน้ า ฝาย จ านวน ๑๒ แห่ง บ่อบาดาลจ านวน ๑๐ บ่อ บ่อน้ า

ต้ืน จ านวน ๑๐ บ่อ ฝายมีชีวิต ๒ แห่ง โดยจะด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า 
ก่อสร้างเพิ่ม ขุดลอก ขยายสระ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ สร้างฝายมีชีวิต
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นท่ีกักเก็บน้ า ให้พอเพียงต่อการใช้
อุปโภค- บริโภคและท าการเกษตรของประชาชน 
- ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล

นาทอนบริหารกิจการประปาเอง จ านวน ๓ แห่ง และบริหารกิจการประปา
โดยคณะกรรมการกิจประปาหมู่บ้าน จ านวน ๗ แห่ง โดยจะด าเนินการพัฒนา
ระบบประปาหมู่บ้านให้มีความพร้อม สร้างศูนย์บริหารจัดการน้ า เช่ือมโยง
แหล่งน้ า ระบบท่อประปาแต่ละหมู่บ้านให้เช่ือมโยงกันเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าท่ีมีไม่เพียงพอ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ท้ังนี้เน้นการแก้ไขปัญหาระยะยาว อย่าง
เป็นระบบ ยั่งยืน และด าเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ าให้ครบทุกแห่ง   
ส าหรับให้ประชาชนใช้อุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอและน้ าสะอาด มี
คุณภาพ 
๑.๓ ด้านสาธารณูปโภค ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงคูระบายน้ าและขยาย

เขตไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๑.๔ ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ข้อมูลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมี

ไฟฟ้าสาธารณะจ านวน ๖๒๐ จุด แบ่งเป็นโคมไฟฟ้า จ านวน ๕๕๑ โคม และ 
โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๗๒ โคม จะติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องสว่างให้เพียงพอ
บริเวณถนนและจุดเส่ียงต่าง ๆ ลานกีฬาอย่างท่ัวถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม 
๑.๕ พัฒนาบริเวณฝายน้ า สระน้ าในต าบล ฝายมีชีวิต ให้เป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ สถานท่ีออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 
๑.๖ จัดท าผังเมืองชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้

มีแนวทางท่ีชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ  
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๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ข้อมูลปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับ
อนุมัติการจดทะเบียนจ านวน ๑๒ กลุ่ม กลุ่มท่ีได้รับอนุมัติการจดทะเบียน    
โอทอป จ านวน ๒๔ กลุ่ม โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนาหนุนเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ ๆ ต่อยอดกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยู่เดิมให้เข็มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
- พัฒนาการตลาด เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย เน้นตลาดดิจิทัล ตลาดส่ือ

ออนไลน์ กระจายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่ตลาดประเทศและตลาดโลก   
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อ

ความทันสมัยและยั่งยืน 
- ส่งเสริมสินค้าในชุมชนและสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเสริม

รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนให้ความรู้สนับสนุนส่งเสริมในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตรทุกรูปแบบ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

จัดระบบ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีคุณภาพตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน แรงงานท้องถิ่น ลดปัญหาการว่างงาน  
๒.๒ ด้านการท่องเท่ียว โดยส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียว

เชิงวิชาการ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลก ให้มีความ
เข็มแข็ง ยั่งยืน และการท่องเท่ียวใหม่ภายใต้วิถีชีวิตแบบ New Normal ดังนี้ 
- พัฒนาแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวให้มีสาธารณูปโภคเพียบพร้อม สะอาด สวย

งาน มีภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมท่ีรองรับอัตลักษณ์ของพื้นท่ี หนุนเสริมกลุ่ม
ต่างๆ ท่องเท่ียวเชิงวิชาการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวอุทยานธรณี
โลก และการท่องเท่ียวชุมชน  
- บ้านพักโฮมสเตย์ให้มีความพร้อม ยกระดับสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและให้

มีครอบคลุมทุกหมู่บ้านและบริเวณแหล่งท่องเท่ียว  
- ด้านอาหารพื้นบ้านมีรสชาติดี ถูกปาก สะอาด และเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบใน  
  ชุมชน  
- ด้านรถขนส่งน าเท่ียว ทักษะผู้ขับขี่ ปลอดภัย มีอัตลักษณ์  
- ด้านไกด์ชุมชนเพิ่มศักยภาพ เพิ่มทักษะ และหนุนเสริมไกด์มัคคุเทศก์น้อย 
เพื่อสร้างเยาวชนให้รักษ์บ้านเกิด 
- ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ยกระดับการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก 

ทุกแขนง และทันสมัย ผ่านส่ือออนไลน์  
- ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ปรับปรุงให้มีความพร้อมเป็นแหล่งข้อมูล 

สารสนเทศ ให้บริการนักท่องเท่ียวในทุกมิติ การท่องเท่ียวใหม่ภายใต้วิถีชีวิต
ใหม่ แบบ New Normal 
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- สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบล มีบทบาทหนุนเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน ท่องเท่ียวเชิงวิชาการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และการท่องเท่ียว
อุทยานธรณีโลก  
๒.๓ ด้านการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๒.๔ จัดบริการการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นท่ีเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและ

ผู้บริโภคมีสถานท่ีจับจ่ายสินค้าท่ีถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย ภายใต้
มาตรการการป้องกันโรคโควิด- ๑๙ 
๒.๕ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ของ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อขับเคล่ือนการท างานด้านสุขภาพให้
ประชาชน 
๒.๖ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคติดเช้ือไวรัส 

โควิด-๑๙ โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน มุ่งเน้นการให้ความรู้
และความเข้าใจในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
๒.๗ พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) ให้มีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ทีมกลไก 
คณะท างาน พี่เล้ียง สร้างอาสาสมัครชีวอนามัย การบริหารจัดการกองทุนแบบ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และการเข้าถึงงบประมาณกองทุนฯ ในทุกภาคส่วน ทุก
กลุ่มของประชาชนในต าบล 
๒.๘ สนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขับเคล่ือนศูนย์ อปพร.ประจ า

ต าบล ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ ทักษะ สมาชิก อปพร.จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกู้ชีพ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชนในพื้นท่ี และส่งเสริมจิตอาสา
ภัยพิบัติในต าบลและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชนโดยจิตอาสาชุมชน  
๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน ก่อสร้างสนามกีฬาให้มีท่ี

ส าหรับเล่นกีฬาทุกหมู่บ้านพร้อมวัสดุอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬา
กลางอ าเภอทุ่งหว้าให้มีความพร้อม ให้มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและจัดการแข่งขัน ตลอดจนจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง หนุน
เสริมยกระดับนักกีฬาท่ีมีความสามารถไปสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ  
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๒.๑๐ สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการ

ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการแก่ประชาชน ภายใต้เงื่อนไข “ให้อย่างมีคุณค่า 
รับอย่างมีศักดิ์ศรี” และสนับสนุนหนุนเสริมขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้ครอบคลุมท้ังต าบลภายในระยะเวลาสามปี 
๒.๑๑ ส่งเสริมและจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สวน

สุขภาพ ตลอดจน แหล่งเรียนรู้ต้นแบบพืชสมุนไพรครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพคนในท้องถิ่น  ทักษะชีวิต พัฒนา
สมรรถนะ เพื่อรองรับต่อการเปล่ียนแปลง การด ารงชีวิตด้วยความปลอดภัย 
ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข  
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับทุกระบบ ให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันภาษา เทคโนโลยี ก้าวทันโลก และให้มีทักษะชีวิต 
ในการด ารงชีวิตกับโลกปัจจุบันและในอนาคต 
๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มีส่ือการเรียนการสอนและมี

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นพื้นฐานชีวิตท่ีดีและเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ต าบลในอนาคต “คนดี สังคมดี” 
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดย

ชุมชน ครอบครัว ศาสนา และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  

    ๔. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ประชาชนในพื้นท่ี
สร้างรากฐานของชีวิตทีดีท่ีพร้อมในการด าเนินชีวิตตลอดจนจัดกิจกรรม
ทางด้านศาสนาทุกศาสนา 
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดไปและ
ให้ความรู้สร้างภูมิแก่เด็กและเยาวชนให้รู้ถึง อัตลักษณ์ความเป็น “คน      
นาทอน” 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพผู้น าด้านศาสนาให้มีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนองค์กรด้านศาสนาได้อย่างเต็มท่ีส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชุมชนได้
ถ่ายทอดภูมิปัญหาท้องถิ่นสู่เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไปให้ภูมิปัญญาคงอยู่สู่
คนรุ่นหลัง 

    ๕. นโยบายด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดย 

- สร้างฝายมี ชีวิต เพื่ อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในต าบล 
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- ส่ ง เสริมและสนั บสนุ น โครงการอนุ รักษ์พั นธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ร่วมปลูกป่า 
ดูแลต้นไม้ อนุรักษ์พันธุ์ปลา สัตว์น้ า สัตว์ประจ าถิ่น ในช่วงวันส าคัญ
ต่าง ๆ ตลอดจน ส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในต าบล 
- ส่ง เสริม เพิ่ ม ศักยภาพอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ)
และสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม เพื่อให้เกิด ทสม. และ อสถ. 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในต าบล 
- จัดกิจกรรม รณรงค์ อนุรักษ์ ดิน น้ า พื้นท่ีป่าชายเลน สร้างระบบ
นิเวศน์ห่วงโซ่อาหาร อย่างยั่งยนื ตามแนวทางลูกโลกสีเขียว  

๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้ า
เสีย ลดมลพิษในต าบล โดย 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึก รณรงค์ การบริหารจัดการ
ขยะ ๓R ลดการใช้ ใช้แล้วใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการออก
มาตรการ เพื่อลดปริมาณขยะในต าบล  
- สนับสนุนมาตรการการคัดแยกขยะ ก่อนท้ิง ให้เป็นรูปธรรมและ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกชุมชนรวมถึงการให้ความรู้ส่งเสริมให้
ประชาชนท าปุ๋ยจากขยะ  
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารขยะทุกหมู่บ้านทุกชุมชน
รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การด าเนินการของธนาคารขยะหมู่บ้าน 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการท าลายส่ิงแวดล้อม เหตุน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ จาก
โรงงาน จากครัวเรือน จากกิจการต่าง ๆ  

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการบริหาร
จัดการองค์กรท้องถ่ิน  
๖ .1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของ ๕ เสาร่วม ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ท้องถิ่น องค์กรศาสนา ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ร่วมประสานทุกภาคีเครือข่าย ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิทยาลัยชุมชนและภาคมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในการขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
นาทอน 
๖.2 สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ น าใช้เทคโนโลยีทันสมัย ข้อมูล 
และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการบริหารปฏิบัติงานในองค์กร 
ให้ความส าคัญต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชนผู้
มาใช้บริการ 
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๖.๓ ส่งเสริม เพิ่ มพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ พนักงาน จ้าง 
เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในทุกมิติ  
- ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน ก้าว
ทันต่อระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ ใส่ใจในการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและยึดหลักมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร เพื่อให้ยึดถือ
เป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติมุ่งสู่องค์กรท่ีพัฒนา 
- ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์กร 
ในการท างาน สร้างความสามัคคีในองค์กร  
๖.๔ สร้างระบบการบริหาร เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรง
ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนท่ีเคารพทุกท่าน ท่ีได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการ
พัฒนาต าบลนาทอน ด้านหลัก ๆ ๖ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมท้ังคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าท่ี ทุกระดับ จะปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมุ่งมั่น เต็มท่ี วิริยะอุสาหะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับฟังค าแนะน า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต าบลนาทอนและประเทศชาติ ต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุมสภาฯ    รับทราบ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายหรือช้ีแนะค าแถลงนโยบายของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้าน
บารายี อภิปรายช่ืนชมค าแถลงนโยบายท่ีได้แถลงในสภาฯ  ถือว่าค า
แถลงเป็นสัญญาท่ีทางผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องด าเนินการภายใน
วาระ ท่ีด ารงต าแหน่ งและเสนอแนะนโยบายด้าน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะ ขอให้ด าเนินการลดขยะให้ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน อีกท้ังยังช่วยประหยัดงบประมาณมีงบประมาณเหลือ
น าไปพัฒนาด้านอื่นๆ และเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ าท่ีมีไม่เพียงพอ 
การสร้างฝ่ายมีชีวิตครอบคลุมทุกพื้นท่ีต้องค านึงถึงความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
 -ไม่มี 
  
 
ปิดประชุมเวลา 1๐.๐๙ น. 
 
 
 

           (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                               (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                          (ลงช่ือ)                            ประธานกรรมการตรวจสอบรายงาน 
     การประชุม 

                                               ( นายสมปอง  ชัยศิริ ) 

 

                         (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                                  ( นายสุนิน  ทอดท้ิง ) 

 

                          (ลงช่ือ)                                   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบ 
                                                                                 รายงานการประชุม 
                                             ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

    (ลงช่ือ) 

                                                 (นายวรพงศ์  มานะกล้า) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 


