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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 7 เดือน มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 นายประดิษฐ์  แสนมณี ส.อบต. ม.1 ประดิษฐ์  
 นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2 ศตวรรษ  
 นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. ม.3 วิรัตน์  
 นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. ม.4 รัตนวุธ  
 นายอรรถพล  เพิ่มพูน ส.อบต. ม.5 อรรถพล  
 นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา ส.อบต. ม.6 จรัสศรี  
 นางวาสนา   แป้นพยอม ส.อบต. ม.7 วาสนา  
 นางนงเยาว์ เฉียบแหลม ส.อบต. ม.8 นงเยาว์  
 นายอ่อนตา คูดงบัง ส.อบต. ม.9 อ่อนตา  
 นายราวี หนูไธสง ส.อบต. ม.10 ราวี  
 นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11 แหวนชัย  
 นายช านาญ ชนะหาญ ส.อบต. ม.12 ช านาญ  
 นายพุฒ นาคเครือ ส.อบต. ม.13 พุฒ  
 ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย ์ ปลัด อบต.บ้านจาน วิทยภัทร์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ   สถิระนาคะภูมินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
2. นายปราโมช เครือพงษ์ศักดิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
3. นางสาวภัคพร กุลไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
4. นางจงกวย รอดไธสง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านรองศรรตวรรษ ฉากไธสง รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่         
      เลขานุการสภาฯ ประธานสภาฯ ในวันนี้ ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วมประชุม 
                                          ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งทางประธานสภา   
                                          อบต.บ้านจาน ได้มีหนังสือขออนุมัติต่อท่านนายอ าเภอพุทไธสง เพ่ือขอเปิด  
                                          ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน  
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                                          ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ (นส.ที่ บร 0023/17 ลงวันที่ 6 มกราคม   
                                         2565) 

  จากการตรวจสอบสมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน มาครบแล้วจึงขอเชิญ
ท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป       

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายศตวรรษ ฉากไธสง  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัย   
    ประธานสภาฯ วิสามัญ ครั้งที่ 1 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เน้นในเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุข

เป็นพิเศษ เนื่องจากไวรัสโควิดโอไมครอน ต้องใช้อาคารเอนกประสงค์แทน
ห้องประชุม ในวาระท่ี 1 ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.บ้านจาน   

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จาก   
นายก อบต.บ้านจาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่โรงเรียน

อนุบาลพุทไธสง ผมขอสรุป ดังนี้ 
  1. การประดับขีดให้กับนายก อบต. ทั้ ง  7 แห่ง โดยท่าน

นายอ าเภอพุทไธสง 
  2. นายอ าเภอขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
  3. การออกร้านกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

2564 และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2565 เมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2564 

  4. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้องว่างเปล่าให้ตก
เป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  5. แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 

  6. การประมูลทะเบียนเลขรถสวยทางระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
ติดต่อสอบถาม 044-613413, 044-611595 

  7. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรค
ระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน อ าเภอพุทไธสง ประมาณสามล้านกว่าบาท 

  8. การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 มิติ มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร 
เรื่องสุขภาพ การศึกษา มีรายได้มีอาชีพ การเข้าถึงบริการของรัฐ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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    3.1 ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและ ส.อบต.  
                                           ที่ได้รับการรับรองจาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย    
                                          เลือกตั้งอย่างดีเยี่ยม 

    3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง 
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2564 รับรายงานข้อมูล 

จ านวน 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
3. ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 

16) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
การจัดงานที่มีการรวมคน 
    - ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐ จัดขึ้นเอง ไม่ต้องขออนุญาต 

แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับ 
    - ประชาชน/เอกชน จัดขึ้น 
    ** หากไม่เกิน 1,000 คน ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งให้

นายอ าเภอทราบผ่านสาธารณสุขอ าเภอ 
    ** ตั้งแต่ 1,000 คน ขึ้นไป ต้องขออนุญาตนายอ าเภอ ผ่าน

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ** งานบ าเพ็ญกุศล/ฌาปนกิจศพ ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้อง

แจ้งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้รับทราบเพ่ือแนะน าการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

4. บันทึกข้อตกลงอ าเภอพุทไธสง ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2564 ระหว่างนายอ าเภอกับก านันทุกต าบล ณ หอประชุมวิทยาลัย
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อ าเภอพุทไธสง 

    4.1 นายอ าเภอพุทไธสง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกต าบล
ด าเนินงาน “ธรรมนูญสุขภาพต าบล ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และเร่งรัดประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการรับการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการรับการฉีด
วัคซีนเพ่ือช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต 

    4.2 นายอ าเภอพุทไธสง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก
คน “ด าเนินการในการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal 
Prevention)” โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการ
สัมผัสใกล้ชิดและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทาง
สังคมตามประเพณีนิยมในชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

    4.3 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ า
ต าบล พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัดในฐานะ “เจ้าพนักงานโรคติดต่อ” 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ทุกหมู่บ้าน “หมู่บ้านที่มี
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ความปลอดภัยดีจากโรคติดเชื้อไวรัส โรโรนา 2019 (COVID Free 
setting)” 

    4.4 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ
แพทย์ประจ าต าบล ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงต้องตรวจ 
ATK (Antigen Test Kit) ทุกคน โดยตรวจด้วยตนเองหรือที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือที่โรงพยาบาล และน าผลการตรวจแจ้งต่อ อสม. 

5. ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรต่างๆในการศึกษา 2565 รับสมัคร วันที่ 3 -9 มกราคม 
2565 

    - ปริญญาตรี สมัครที่ Website http://admission.pi.in.th 
    - ต่ ากว่า ปริญญาตรี สมัครที่วิทยาลัยเปิดการศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขอุบลราชธานีและ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนีสุรินทร์ 
6. การตรวจสอบผู้รับวัคซีนใน Website ดังนี้ http://buriram-

ic.com 
7. ขอขอบคุณทีมงาน อบต.บ้านจานที่ปฏิบัติงานในห้วง 7 วัน

อันตรายได้เป็นอย่างดี  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
                                            ต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ 

นายศตวรรษ ฉากไธสง  เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน แถลง  
     ประธานฯ    นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานครับ 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์    
    นายก อบต.บ้านจานฯ   

 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
นายมานพ  สถิระนาคะภูมินทร์ 

แถลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี 2565 
ณ วันที่ 7  มกราคม 2565 

***************************** 

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจานผูท้รงเกียรติ ทกุท่าน 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 
(บร) 0002/ว310 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รับรองการได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ตามประกาศคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น 

 
 

http://admission.pi.in.th/
http://buriram-ic.com/
http://buriram-ic.com/
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     ท่านประสภาที่เคารพ 
กระผมนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย นายปราโมช  
เครือพงษ์ศักดิ์ รองนายก นางสาวภัคพร กุลไธสง รองนายก นางจงกวย  
รอดไธสง เลขานุการ ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านจาน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  
ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานที่เคารพ  
ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ 
โดยได้จัดท านโยบายในการพัฒนาต าบลบ้านจานเป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้วเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ก าหนดไว้ว่า ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ด าเนินไปด้วยความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึด
หลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนดังนี้ 

     1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
1.2 ด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปา คูระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
1.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและ
ลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
1.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ าโดยการขุดสระ  
อ่างเก็บน้ าบ่อน้ าตื้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

     2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมการผลิตสนิค้าในชมุชนและสินคา้ที่เปน็ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มี
การสร้างงาน สรา้งเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่ม
พัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์  
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
จัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 
2.5 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม. 
เพื่อขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
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2.6 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
2.7 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึง 

     3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
3.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขั้น 
3.3 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา 
และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกตอสุขในสังคม 
3.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 
3.5 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน  
3.6 สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติดในต าบล 

     4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมท า
ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ 
จัดท าแผนโครงการในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
4.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพือ่ให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 
4.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตารัฐธรรมนูญ 

5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5.2 ท านุบ ารุงด้านศาสนา วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน 

    5.3 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ าผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดกลางบ้าน 
5.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 
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     6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและ
ดูแลรักษาความสะอาด 
6.2 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะและด าเนินการสร้างระบบการเก็บและก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟู  รักษาและห่วงแหนซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านจานที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการ
พัฒนาต าบลบ้านจานด้านหลักๆทั้ง 6 ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็น
ตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาต าบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้อง
ร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา 4 ปี ขอความ
กรุณาจากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน
ด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะและน าปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้อง
ประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคน
ล้วนท าเพื่อต าบลบ้านจานทั้งนั้น เราจะน าข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อม
ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไขและจะพัฒนาจนสุดก าลัง
ความสามารถของสติปัญญาร่วมกันรวมทั้งร่วมกันสรรหาค าตอบ แนวทางแก้ไข
ปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในต าบลของพวกเรา จะตั้งใจท างาน
โดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
โดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพื่อจะน าพามาสู่ความส าเร็จความ
เจริญรุ่งเรืองของต าบลรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

 
      นายมานพ  สถิระนาคะภูมินทร์ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน  

นายศตวรรษ ฉากไธสง  ท่านสมาชิกทุกท่านตามหมวด 10 การแถลงนโยบายของผู้บริหาร  
     ประธานฯ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 123 – 126 สมาชิกมีสิทธิ์จะซักถามและ
อภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องของความเหมาะสมของ
นโยบายและความสามารถในการบริหารราชการได้ มีท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายในนโยบายของท่านนายกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี รับทราบนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจาน 

 4.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
นายศตวรรษ ฉากไธสง  ท่านสมาชิกทุกท่าน เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาสภาฯ ได้พิจารณา  
     ประธานฯ  คณะกรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภาฯไปแล้ว ในวาระนี้เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 – 
116 เช่น 

  1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจาน 

  2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  4. คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  จึงเห็นสมควรให้สภาฯ พิจารณาบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการ

ร่วมในส่วนของสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือไปท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พงศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอให้
สมาชิกศึกษาข้อมูลตามหมวด 1 และเสนอชื่อต่อไป 

     หมวด 1 
    องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   **************************************** 
  ข้อ 7 องค์กรจ าท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานฯ 
 2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
    คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ 
6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  กรรมการ 
7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าสว่นการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่
ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประธานฯ 
2. หัวหน้าสว่นการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
3. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
    จ านวนสามคน     กรรมการ 
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4. หัวหน้าสว่นการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและเลขานุการ 
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ 
คัดเลือกอีกก็ได้ 
1. ผู้เสนอ  นายอ่อนตา คูดงบัง 
    ผู้ถูกเสนอ นายประดิษฐ์ แสนมณี 
    ผู้รับรอง 1. นายรัตนวุธ ชะนะหาญ 
  2. นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา 
2. ผู้เสนอ นางวาสนา แป้นพะยอม 
    ผู้ถูกเสนอ นางนงเยาว์ เฉียบแหลม 
    ผู้รับรอง 1. นายพุฒ นาคเครือ 
  2. นายราวี หนูไธสง 
3. ผู้เสนอ นายศตวรรษ ฉากไธสง 
    ผู้ถูกเสนอ นายอ่อนตา คูดงบัง 
    ผู้รับรอง 1. นายอรรถพล เพ่ิมพูน 
  2. นางวาสนา แป้นพยอม 
 สรุปผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ต าบลบ้านจาน ประกอบด้วย 
 1. นายประดิษฐ์ แสนมณี 
 2. นางนงเยาว์ เฉียบแหลม 
 3. นายอ่อนตา คูดงบัง 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ส่วนกรรมการชุดอ่ืนๆ จะได้แต่งตั้งเป็น
คณะๆ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ในเรื่องนี้ผมใคร่ขอพูดในภาพรวมทั้งฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่าย  
   นายก อบต.บ้านจาน   ข้าราชการ พนักงาน 
     - การท างานร่วมกัน ความสามัคคีในองค์กร 
     - การบริหารจัดการขยะดอนส่าน 
     - การประชุมประชาคม 

- โลกโซเชียล การดื่มการเล่นการพนันในสถานที่ราชการอย่าให ้
 เกิดข้ึน 

- การระวังโรคตามมาตรการสาธารณสุข 
- ฝากกองช่างเรื่องการท างาน การแต่งกาย 
- การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและกรอบห้วงเวลา 
- การของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
- การปฏิบัติราชการให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีเงินภาษีของประชาชน 
- การรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ 
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างดี 
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นายศตวรรษ ฉากไธสง   ท่านสมาชิก ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้และขอให้ท่านนายก

อบต.บ้านจาน และทีมงานไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองม่วงในวันนี้ด้วย และขอปิดการประชุม    

เลิกประชุม  เวลา 11.49 น. 

 

ว่าที่ ร.ต.       วิทยภัทร ์      ผู้จดบันทึกการประชุม 

                          (วิทยภัทร์ สมุติรัมย์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา อบต.บ้านจาน 
 

                (ลงชื่อ)        วาสนา               
             (นางวาสนา แป้นพยอม)           

                ส.อบต. ม. 7  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                         
 

       (ลงชื่อ)            อรรถพล      
                     (นายอรรถพล เพ่ิมพูน)       
                     ส.อบต. ม.5 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

               (ลงชื่อ)            ช านาญ      
                     (นายช านาญ ชนะหาร)       
                     ส.อบต. ม.12 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

       (ลงชื่อ)            แหวนชัย      
                     (นายแหวนชัย บุญเศษ)       
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


