
สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชมุสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก 
 - สมยัวิสามญั สมยัที่ 1 ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕ 5 เมื่อ
วนัท่ี 28 พฤษภาคม ๒๕๕5 
 การจดัท ารายงานการประชมุสภาดงักลา่วยงัไมแ่ล้ว
เสร็จ จึงเรียนที่ประชมุเพื่อโปรดทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ือง นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ตาก แถลงนโยบายตอ่สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ 
 ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก 
 ตามที่ได้มีการเลอืกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ตาก แทนต าแหนง่ที่วา่งลงเมื่อวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
นัน้ 
 บดันีค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ ได้มีมติในการประชมุ 
ครัง้ที่ ๕๙/๒๕๕๕ เมื่อวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
และได้ประกาศผลการเลอืกตัง้ ให้กระผมด ารงต าแหนง่
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ดงันัน้  เพื่อให้การ
ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
เป็นไปอยา่งสมบรูณ์และถกูต้อง  จึงได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก โดยจะ
ยดึมัน่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ ทัง้นีจ้ะครอบคลมุถึง
นโยบายพืน้ฐานของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและ
บรรดากฎหมายขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั ที่จะมุง่มัน่
และสร้างความร่วมมือในการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมือง โดยเฉพาะในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อ

ประโยชน์แหง่ความสขุของประชาชนชาวจงัหวดัตากและทกุ
ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง โดยจะยดึหลกัการพฒันาตามกรอบ
แนวคิดการพฒันาเพื่อความสขุที่ยัง่ยืน ภายใต้หลกัการ
ธรรมมาภิบาล ซึง่มีนโยบายหลกั ๆ ประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ  
 ๑. นโยบายด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจและอาชีพ
 ๒. นโยบายด้านการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
 ๓. นโยบายด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
 ๔. นโยบายด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตและ
สาธารณสขุ 
 ๕. นโยบายด้านการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 ๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 ๗. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง และการมีสว่น
ร่วม 
 ซึง่นโยบายทัง้ ๗ ด้าน ที่กลา่วมาข้างต้น มีรายละเอียด
แตล่ะด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
 ๑. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ  
จงัหวดัตากมีประชาชนประกอบอาชีพหลากหลายตามแต่
สภาพพืน้ท่ี การประกอบอาชีพตา่ง  ๆ จ าเป็นต้องสง่เสริม
การพฒันาคณุภาพการผลติ สง่เสริมบรรจภุณัฑ์ สง่เสริมจดุ
จ าหนา่ยสนิค้าและช่องทางการตลาดให้มีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทนุ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทนุ ท าให้คณุภาพชีวิตดีขึน้ โดยด าเนินการดงันี ้
 ๑.๑ สง่เสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สง่เสริม
การจดัท าบญัชีครัวเรือน และบญัชีต้นทนุการผลติ ลด
ปัญหาความยากจน  
 ๑.๒ สง่เสริมสนบัสนนุการพฒันาอาชีพ โดย
มุง่เน้นการรวมกลุม่ การจดัตัง้เป็นกลุม่อาชีพสนิค้าและ
บริการ สง่เสริมการจดัตัง้กลุม่สตรี กองทนุวิสาหกิจชมุชน
หรือสหกรณ์ เพื่อให้เป็นแหลง่เงินทนุพึง่พาตนเองส าหรับผู้
ประกอบอาชีพ 



 ๑.๓ สง่เสริมสนบัสนนุช่องทางการตลาดเครือขา่ย
สนิค้า OTOP ที่มีอยูใ่นจงัหวดัตากสูช่่องทางการจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศด้วยจดุจ าหนา่ยสนิค้าและสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ๑.๔ สง่เสริมศนูย์วิจยัทางการเกษตรเพื่อพฒันา
ดินเสือ่มสภาพ พฒันาระบบเกษตรอินทรีย์ สง่เสริมปุ๋ ยเคมี 
ยาฆา่แมลง เมลด็พนัธุ์พืชหรือกล้าไม้พืชเศรษฐกิจเพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้และมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ในการเพาะปลกู 
ตลอดจนสง่เสริมระบบขนสง่สนิค้าเกษตรแบบรวมกลุม่ 
เพื่อให้จงัหวดัตากมีสว่นร่วมกบัแผนพฒันาประเทศสูค่รัว
โลก 
 ๑.๕ สง่เสริมสนบัสนนุการค้าชายแดน เป็น
เจ้าภาพหลกัในการประสานงานรัฐบาลผลกัดนัเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจงัหวดัตาก 
 ๑.๖ สง่เสริมพฒันาการปศสุตัว์ ประมง และ
การเกษตรอื่น  ๆ เพื่อสร้างความสามารถทางการแขง่ขนัให้
เกษตรกรในจงัหวดั 
 ๒. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา  
จงัหวดัตากเป็นจงัหวดัที่มีศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวโดยมี
แหลง่ทอ่งเที่ยวยิ่งใหญ่ระดบัประเทศและติดอนัดบัโลก ทัง้
แหลง่ทอ่งเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถานโบราณวตัถ ุ
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม พร้อมมีนกักีฬาที่สร้าง
ช่ือเสยีงให้แก่จงัหวดัหลายประเภทชนิดกีฬา ดงันัน้ องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก มีนโยบายการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว
และกีฬา ดงันี ้
  ๒.๑ สง่เสริมสนบัสนนุจงัหวดัตาก เป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
ตลอดจนพฒันาระบบสาธารณปูโภค  เพื่อรองรับ
นกัทอ่งเที่ยวโดยสอดคล้องกบัแนวทางอนรัุกษ์ 

  ๒.๓ สง่เสริมการประชาสมัพนัธ์เพื่อดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยว โดยมุง่เน้นสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีและการอ านวย
ความสะดวกด้านงานบริการ เพื่อสร้างตลาดทอ่งเที่ยว
เช่ือมโยงภายในจงัหวดัตาก เพื่อข ยายโอกาสรองรับ
นกัทอ่งเที่ยวระดบัอาเซียน 
  ๒.๓ สง่เสริมสนบัสนนุประเพณี วฒันธรรมจงัหวดั
ตาก เป็นกิจกรรมการทอ่งเที่ยว  โดยประชาชนจงัหวดัตาก
และกลุม่จงัหวดัตากตา่ง  ๆ มีสว่นร่วม  เช่น ประเพณีลอย

กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง, การแสดงแสง ส ีเสยีง 
มหาวีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช, งานประเพณีปี
ใหมม้่ง, งานประเพณีปีใหมป่ากะ เกอญอ, งานเทศกาลปี
ใหมแ่ละงานกาชาด, งานแผน่ดินดอยลอยฟ้า เป็นต้น 
  ๒.๔ สง่เสริมสนบัสนนุความเป็นเลศิทางการกีฬา
แก่นกักีฬาจงัหวดัตากให้มีช่ือเสยีง  ประกาศเกียรติคณุด้วย
ขบวนเกียรติยศเพื่อเป็นแบบอยา่งอนัดีแก่เยาวชน ใช้กีฬา
เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมความสมัพนัธ์ขององค์กรตา่ง ๆ 
  ๒.๕ สง่เสริมสนบัสนนุกีฬาอาชีพ เพื่อสร้าง
ช่ือเสยีงให้จงัหวดัตาก โดยมีสว่นร่วมสนบัสนนุทัง้ระบบ 
ตลอดจนมุง่เน้นให้ประชาชนรักสขุภาพโดยการออกก าลงั
กาย มีสถานที่/ลานกีฬาชมุชน หมูบ้่าน ต าบล รวมทัง้
สนบัสนนุอปุกรณ์กีฬา และสง่เสริมด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาแก่นกักีฬาทกุระดบั 
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ประกอบด้วย สาธารณปูโภค เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการด าเนินชีวิต ความปลอดภยัในการคมนาคมและการ
เข้าสูพ่ืน้ท่ีเกษตร ดงันี ้ 
  ๓.๑ เร่งรัดปรับปรุงซอ่มแซมถนน สะพาน ท่ีอยูใ่น
โครงขา่ยความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัทกุ
สายทาง และเพิ่มการประสานการพฒันาถนนเข้าสูพ่ืน้ท่ี
การเกษตร โดยการบรูณาการร่วมกบัท้องถ่ินขนาดเลก็ คือ 
องค์การบริหารสว่นต าบล  เทศบาล ในทกุพืน้ท่ีจงัหวดัตาก 
โดยใช้เคร่ืองจกัรและงบประมาณน า้มนั ส าหรับ เคร่ืองจกัร
อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นธรรม ตลอดจนจดัหา
เคร่ืองจกัรเลก็ส าหรับพืน้ท่ีสงู  เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เบือ้งต้นกรณีดินภเูขาสไลด์ปิดเส้นทาง 
  ๓.๒ สง่เสริมสนบัสนนุสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ (คสล.) ในเขตพืน้ท่ีสงู เพื่อการคมนาคมที่ดีและความ
ปลอดภยัของประชาชนทกุชนเผา่ 
  ๓.๓  สง่เสริมและประสานงานเพื่อเพิ่มพืน้ท่ี
ชลประทานเข้าสูพ่ืน้ท่ีการเกษตรอยา่งทัว่ถึง เช่น การ
ก่อสร้างอา่งเก็บน า้ดาดคอนกรีตขนาดเลก็ ระบบผนัน า้และ
สง่น า้ที่มีประสทิธิภาพ ฟืน้ฟแูหลง่กบัเก็บน า้เดิมให้ดียิ่งขึน้ 
ตลอดจนขยายโครงการพฒันาแหลง่น า้เพื่อแก้ปัญหาภยั
แล้งซ า้ซากครอบคลมุทัง้จงัหวดั 



  ๓.๔  ติดตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสวา่ง
ถนนในเขตชมุชน ลดอบุตัิเหตุ  เพิ่มความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชน 
  ๓.๕ สง่เสริมสนบัสนนุติดตัง้ระบบไฟฟ้าโซลา่เซลล์
ในพืน้ท่ี ที่ไมส่ามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ ซอ่มแซม ปรับปรุง
อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าโซลา่เซลล์ให้ใช้งานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ และอดุหนนุแบตเตอร่ีทดแทนที่เสยีหายและ
เสือ่มสภาพ 
  ๓.๖  พฒันาและซอ่มแซมแหลง่น า้เพื่ออปุโภค 
บริโภคประจ าหมูบ้่าน ตลอดจนดแูลซอ่มบ ารุงตลอดปี  เพื่อ
ป้องกนัระบบทางเดินน า้ช ารุดทรุดโทรม และขดุลอกคคูลอง
เพื่อเป็นการบ ารุงทางน า้ 
  ๓.๗  สง่เสริมสนบัสนนุการจดัท าผงัเมืองของ
จงัหวดัตาก เพื่อรองรับความเจริญเติบโตและสอดคล้องกบั
สภาพความเป็นจริงในปัจจบุนั 
 ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข เพื่อให้ชาวจงัหวดัตาก มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ มี
โอกาสเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสขุอยา่งทัว่ถึง มี
ประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน ตามนโยบายดงันี ้
  ๔.๑ สง่เสริมสนบัสนนุระบบบริการแพทย์ฉกุเฉิน 
EMS (Emergency Medical Service System) โดยร่วมมือ
กบัภาคีเครือขา่ยส าหรับให้บริการประชาชน สง่เสริมคลนิิก
ต าบล ๖๓ แหง่ทัว่ทัง้จงัหวดัตาก กรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน 
ร้ายแรงเป็นอนัตรายถึงชีวิต ไว้บริการประชาชนตลอด ๒๔ 
ชัว่โมง 
  ๔.๒  สง่เสริมสนบัสนนุการจดัสวสัดิการกองทนุ
ส าหรับ อสม.  องค์กรประชาชนด้านสขุภาพ สนบัสนนุ
กิจกรรม อสม. องค์กรผู้สงูอายแุละองค์กรอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในด้านการสง่เสริมสขุภาพ 
  ๔.๓  สง่เสริมสนบัสนนุการสงเคราะห์และการ
พฒันาคณุภาพชีวิตเด็กเลก็ สตรี คนชราและผู้ ด้อยโอกาส 
  ๔.๔ สง่เสริมสนบัสนนุยาสามญัประจ าบ้านและตู้
ยาประจ าบ้าน เพื่อดแูลสขุภาพประชาชนเบือ้งต้นในเขต
พืน้ท่ีชนบท 
  ๔.๕  สง่เสริมสนบัสนนุให้มีโรงฆา่สตัว์มาตรฐาน 
เพื่อผลติเนือ้สตัว์อนามยัให้มีสขุลกัษณะที่ถกูต้อง เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในการบริโภคเนือ้สตัว์ 

 ๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ด าเนินการให้คนจงัหวดัตาก เป็นจงัหวดัแหง่การเรียนรู้
โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศ  สง่เสริมสนบัสนนุ
ศาสนาทกุศาสนาและวฒันธรรมในจงัหวดัตาก โดยมี
นโยบายดงันี ้
  ๕.๑ สง่เสริมสนบัสนนุการศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
พฒันาคณุภาพด้านวิชาการควบคูด้่านคณุธรรม จริยธรรม 
ให้แก่เด็กและเยาวชน วางระบบการศกึษาเพื่อรองรับการ
เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยให้นกัเรียนเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศเพื่อรองรับ 
AEC เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาองักฤษ และภาษาพมา่ 
เป็นต้น 
  ๕.๒ เพิ่มโอกาสและรองรับการถ่ายโอนโรงเรียนสู่
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
  ๕.๓ สง่เสริมสนบัสนนุการเรียนรู้ศาสนาทกุศาสนา
ที่ประชาชนนบัถือ เพื่อการปลกูฝังให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้เรียนรู้และปฏิบตัิตามหลกัธรรมและสามารถ
ครองตนในการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนัได้ 
  ๕.๔ สง่เสริมสนบัสนนุและประสานงานกบักรม
ศิลปากรในการพฒันาและอนรัุกษ์พืน้ท่ีโบราณสถานตา่ง  ๆ 
เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ทางด้านวฒันธรรมและการทอ่งเที่ยว 
  ๕.๕  สง่เสริมสนบัสนนุสบืค้นประวตัิจงัหวดัตาก 
ต้นก าหนดจงัหวดัตาก เชิดชเูป็นแหลง่อารยธรรมและตอ่
ยอดเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ สร้างความ
ภาคภมูิใจและปลกูจิตส านกึรักบ้านเกิด 
 ๖.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้จงัหวดัตากมีการรักษาธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม จึงมีนโยบายดงันี ้
  ๖.๑ สง่เสริมสนบัสนนุการจดัตัง้โรงก าจดัขยะมลู
ฝอยและสิง่ปฏิกลูรวม เพื่อแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ ครบ
วงจรอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้ชมุชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  ๖.๒ สง่เสริมสนบัสนนุองค์กรเครือขา่ยชมุชน การ
คุ้มครองดแูลรักษาป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตส านกึให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในการร่วมอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม  



  ๖.๓ สง่เสริมการแก้ไขปัญหาวาตภยั อทุกภยั และ
ภยัแล้ง อยา่งเป็นระบบ 
  ๖.๔  สง่เสริมการปลกูป่าทดแทน ปลกูพืช
เศรษฐกิจ พืชคลมุดิน สง่เสริมการจดัท าฝาย ต้นน า้และฝาย
แกนดินเหนียวเพื่อใช้ในหน้าแล้งในพืน้ท่ีทรุกนัดาน 
 ๗. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง และการมี
ส่วนร่วม  เพื่อความอยูด่ีมีสขุและความสามคัคีของคน
จงัหวดัตาก มีนโยบายการบริหารดงันี ้
  ๗.๑ สง่เสริมสนบัสนนุการเมืองการปกครอง โดย
วิถีประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสว่นร่วมกบัภาคการเมือง 
โดยใช้ตวัแทนอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้มีการเลอืกตัง้ทกุ
ระดบัอยา่งโปร่งใส 
  ๗.๒  สง่เสริมสนบัสนนุให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล หนว่ยงาน
สว่นกลาง หนว่ยงานสว่นภมูิภาค องค์กรเอกชน รวมถึงภาค
ประชาชน เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตดัสนิใจในเร่ืองส าคญั ที่สง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตประชาชน  
  ๗.๓ ปรับปรุงการบริหารจดัการองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตากโดยยดึหลกั “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี” และปรับปรุงองค์กรโดยยดึหลกัประชาชนเป็นศนูย์กลาง 
เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๗.๔  สง่เสริมสนบัสนนุการจดัตัง้สภาชนเผา่ของ
ประชาชนบนพืน้ท่ีสงูในจงัหวดัตาก โดยให้ทกุชนเผา่ที่มี
พืน้ท่ีหา่งไกล ได้เข้าถึง เข้าใจ หลกัการท างานขององค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก และสามารถเสนอแนวทางการ
พฒันาพืน้ท่ีสงูให้สอดคล้องกบัทกุชนเผา่ และมีสว่นร่วมกบั
การบริหาร การเมือง มากยิ่งขึน้ 
  ๗.๕  สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ข้าราชการ 
ผู้ปฏิบตัิงานองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตากทกุระดบั ด้วย
การดแูลสวสัดิการคา่ตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม รวมทัง้
สง่เสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างาน โดยก าหนดแนว
ทางการบริหารงานบคุคลที่มีประสทิธิภาพมีความรู้
ความสามารถตรงกบัสายงานและเป็นไปตามหลกัคณุธรรม 
  ๗.๖ สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรขององค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตากให้ได้รับการศกึษาอบรมเพิ่มพนูความรู้ เพื่อ
เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการท างาน  ให้มี
ประสทิธิภาพเป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อประชาชน 
 

ท่านประทานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 การบริหารงานขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
ในช่วงที่ข้าพเจ้า นายณฐัวฒุิ  ทวีเกือ้กลูกิจ ด ารงต าแหนง่  
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก จะยดึประโยชน์สขุ
ของประชาชนเป็นศนูย์กลาง แม้แตผู่้บริหารในต าแหนง่ตา่ง  
ๆ หากไมส่ามารถท างานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ หรือขดั
ตอ่ความต้องการของประชาชน ข้าพเจ้าจะด าเนินการ
ปรับเปลีย่นโดยไมย่ดึติดบคุคลหรือพวกพ้อง จะยดึหลกัธรร
มาภิบาล ได้แก่หลกันิติธรรม คณุธรรม ความโปร่งใส การมี
สว่นร่วมและความรับผิดชอบ เป็นหลกัแนวทางการ
บริหารงาน และนโยบายที่ได้แถลงตอ่สภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตากนี ้จะสมัฤทธ์ิผลไมไ่ด้หากไมไ่ด้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตากทกุ
ทา่น จากข้าราชการและพนกังานทกุทา่น จากประชาชนใน
จงัหวดัตากทกุทา่น 
 ข้าพเจ้าและทีมฝ่ายบริหารที่จะแตง่ตัง้ในภายหลงัตอ่
จากนีไ้ป ขอได้รับความร่วมมือ ร่วมใจและการสนบัสนนุจาก
ทา่นในการพฒันาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก พฒันา
จงัหวดัตากให้มีความเจริญยัง่ยืนเป็นเมืองนา่อยู ่ประชากรมี
รายได้เพิ่มขึน้ ลดรายจ่าย มีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่
ดีตามนโยบายที่ได้แถลงตอ่ไป 

 

นายณฐัวฒุิ  ทวีเกือ้กลูกิจ 
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 

 

 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 123 วรรคสอง ก าหนดวา่ เมื่อผู้บริหารได้แถลง
นโยบายตอ่สภาท้องถ่ินแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถ่ินซกัถามและอภิปราย
รวมกนั เว้นแตท่ี่ประชมุสภาท้องถ่ินได้มีมติให้ซกัถามและ 
อภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบซกัถามอภิปรายแบบรวม 
 ทัง้นี ้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
จ านวน 4 คน ได้อภิปรายซกัถาม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่ม-ี 



 


