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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11/ประธานสภาฯ แหวนชัย  
 นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2/รองประธานสภาฯ ศตวรรษ  
 ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์ ปลัด อบต.บ้านจาน/เลขานุการฯ วิทยภัทร์  
 นายประดิษฐ์  แสนมณี ส.อบต. ม.1 ประดิษฐ์  
 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  
 นายช านาญ ชนะหาญ ส.อบต. ม.12 ช านาญ ลา 
 นายพุฒ นาคเครือ ส.อบต. ม.13 พุฒ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ   สถิระนาคะภูมินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
2. นายปราโมช เครือพงษ์ศักดิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
3. นางสาวภัคพร กุลไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
4. นางจงกวย รอดไธสง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
5. นางปิยาภรณ์ จันทร์หา   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางสาวจรรยารักษ์ ช านิกล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายสันติ พันธะมา   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางสาวอมรรัตน์ อินทรศร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
10. นายอุทัย เดชพลกรัง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
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เริ่มประชุม เวลา 09.01 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน         
      เลขานุการสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 จากการตรวจสอบ    
                                           สมาชิกสภาผู้มาประชุมมีผู้มาประชุมมีผู้ขออนุญาตลา 1 ท่าน คือ ส.อบต.  
                                           ช านาญ ชนะหาญ  บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอเชิญท่านประธานสภา  
                                          ด าเนินการตามระเบียบต่อไป      

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  เรียนท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
    ประธานสภาฯ เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 สืบเนื่องจากท่านนายก 

อบต.บ้านจานได้ยื่นเรื่องต่อท่านนายอ าเภอพุทไธสง เพ่ือขอเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ โดยทางอ าเภอพุทไธสงได้อนุญาตให้เปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญได้ตามหนังสืออ าเภอพุทไธสง ที่ บร 0023.23/856 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2565 

  ในวาระท่ี 1 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้ 
  1.1 การขอโอนย้ายของพนักงาน 
  ตามที่นายปัฐวนันท์ ศรีพลี ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลได้ท าเรื่อง

เพ่ือขอโอนย้ายกลับภูมิล าเนาที่อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมติ  
ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติให้โอนย้ายได้แล้ว และจะเดินทางในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2565 นี้ 

  1.2 การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน   

                             และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษี 
มีเวลาช าระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยจึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการของผู้มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้ 

1. ขยายก าหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการช าระภาษีตามแบบแจ้ง
การประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือน
กรกฎาคม 2565  



3 
 

2. ขยายก าหนดเวลาของผู้ เสียภาษีในการผ่อนช าระภาษี  
ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

2.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็น
ภายในเดือนกรกฎาคม 2565  

2.2 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็น
ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

2.3 งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็น
ภายในเดือนกันยายน 2565 

3. ขยายก าหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการ 
มีหนั งสื อแจ้ ง เตื อนผู้ เ สี ยภาษีที่ มีภาษีค้ า งช าระ ตามมาตรา 61  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายใน
เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 

4. ขยายก าหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้ง
รายการภาษีค้างช าระให้ส านั กงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา  
ตามมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติภาษีที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า ง  
พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 ภายในเดือนกันยายน 
2565 

       ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
        พลเอก 
         (อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอก/ขุดลอกแก้มลิง
ในเขตต าบลบ้านจาน 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต.บ้านจานฯ  ในเรื่องของการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบพิเศษก็จะมีเป็น 
                                          ประจ าทุกปีซึ่งคงต้องฝากเน้นย้ าให้กองช่างเก็บรวบรวมข้อมูลไว้และ  
                                          สามารถน าออกมาใช้ได้ในทันทีที่มีงบเฉพาะกิจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการ 
                                          ขุดลอก ถนน คสล. หรืออ่ืนๆ ทางกองช่างต้องพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ  
                                         เป็นแบบแปลนและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

- ในเรื่องของการขุดลอกที่หมู่ที่ 13 เฟสแรกงบประมาณ 11  
ล้านบาท ซึ่งเป็นงบของกรมชลประทาน ส่วนเฟสที่ 2 จ านวน 6 ล้านบาท 
ได้มาด าเนินการที่บ้านข่อย หมู่ที่ 5 ในรายละเอียดต่างๆ ผมได้ชี้แจงต่อผู้น า
หมู่บ้านไปแล้ว 
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- โครงการใหม่ที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน เพ่ือท าการขุดลอก
ให้ประสานการปฏิบัติกับกองช่างและรีบด าเนินการ 

- สรุปหมู่บ้านที่เสนอโครงการมีดังนี้ 
  1. ม.1 หนองแซง 30 ไร่ 
  2. ม.3 หนองอ้ายปรือ 
  3. ม.4 หนองกุดเทา 
  4. ม.5 หนองโค้งซาด 
  5. ม.7 หนองค า 
  6. ม.10 โนนนาตาแล 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    3.2 การจัดงานประเพณีวิถีอีสาน (ฮีต 12 ครอง 14) อ าเภอพุทไธสง 
นายสันติ พันธะมา   เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในเรื่อง 
ผอ.กองการศึกษาฯ ของการจัดการประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย อ าเภอพุทไธสง 

ประจ าปี 2565 ผมขอสรุปงานดังนี้ 
  - วันเวลาในการจัดงาน 22 – 23 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวัน

ศุกร์ – เสาร์ 
  - อบต.บ้านจาน รับผิดชอบงานประเพณีบุญเดือนเก้า บุญข้าว

ประดับดิน 
  - รูปแบบในการจัดการตกแต่งขบวนแห่ให้เป็นไปตามความคิดของ

แต่ละหน่วยงาน ขบวนรถ ขบวนแห่ ขบวนฟ้อนร า ฯลฯ 
  - ขบวนแห่ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. พร้อม

กัน ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง – เป้าหมายโรงเรียนวัดหงส์ 
  - มอบหมายการจัดเต็นท์นิทรรศการ 
  - ส่งสาวผู้ดีอีสานเข้าประกวดในนามของต าบล/หน่วยงาน ส่วน

กิจกรรมอื่นๆ จะแจ้งเป็นทางเอกสารอีกครั้ง 
  - ควรมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายอีกครั้ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
    3.3 โครงการที่ทางอ าเภอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
ว่าที่ ร.ต. วิทยภัทร์ สมุติรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้ 

ปลัด อบต.บ้านจาน  ผมได้เข้าร่วมประชุมระดับอ าเภอฯ ซึ่งทาง อปท. ทุกแห่งมีมติ
ร่วมกันในเบื้องต้นในการที่ทางอ าเภอหรือส่วนราชการขอรับงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนจาก อปท.ก็มีระเบียบวิธีปฏิบัติหลายขั้นตอน โดยทาง
ปลัดอาวุโสรับปากว่าจะไปถึงโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่ทาง อปท. จะเปิดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ซึ่งแผนงานโครงการ 
ที่ทางอ าเภอพุทไธสงขอมาสรุปได้ดังนี้ 

1.  โครงการจั ดงานพระราชพิธี เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์  
= 20,000 บาท 

2. โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด  
= 25,000 บาท 
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3. โครงการอ าเภอพุทไธสงจิตอาสาน้อมสังคมเป็นสุข = 10,000 
บาท 

4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของก่ิงกาชาดอ าเภอพุทไธสง = 20,000 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 การเสนอญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม/การใช้จ่ายเงินสะสม 

นายแหวนชัย บุญเศษ  เรียนท่านสมาชิกทุกท่านในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือน า  
ประธานฯ  เงินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นถือว่ามีความส าคัญมากและถือว่าเป็นอ านาจ

และหน้าที่ของสภาฯที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ก่อนอ่ืนขอให้ท่านปลัด 
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงท าความความเข้าใจอีกครั้ง  

ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์  ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนอื่นผมขอสรุป                      
    ปลัด อบต.บ้านจานฯ  ข้อมูลในข้อกฎหมายและการปฏิบัติแบบย่อๆ ดังนี้ 
  - เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายถึงปลัด อบต. (ปลัด อบต.) เท่านั้น 

มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  - เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ หมายถึงบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายให้จัดท าเอกสาร เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - การตรวจสอบการจ่ายขาดเงินสะสม มีดังนี้ 
  1. งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ 
  2. น าเอาไปใช้ในกิจการด้านใดด้านหนึ่ง เช่น บริการชุมชนหรือ

สังคมเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนเป็นการบ าบัดทุกข์แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 

  3. แผนงานโครงการต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. เป็นภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
  5. สภา อบต.บ้านจาน ต้องให้ความเห็นชอบและรับผิดชอบด้วย 
  6. เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  7. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนและได้กับเงินส ารองไว้เพียงพอแล้วตาม

ระเบียบที่กฎหมายก าหนด 
  และขอชี้แจงค าว่าจ่ายขาดเงินสะสม กับค าว่า ใช้จ่ายเงินสะสม 

ดังนี้ 
  การจ่ายขาดเงินสะสมจะใช้ในกรณีที่ผู้บริหาร อบต.ได้อนุมัติแล้ว 

เช่น การรับโอน พนักงาน การเลื่อนระดับ หรือการเบิกจ่ายเงินให้ผู้บริหาร 
ส.อบต. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ส่วนการใช้จ่ายเงินสะสมจะกระท าได้ในกรณี 
ข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547  
(และแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามที่สภาฯ อบต.บ้านจานก าลังพิจารณาอยู่ ณ เวลา
นี้ที่เรียกว่า “การใช้จ่ายเงินสะสม” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ในการญัตติการ  
   นายก อบต.บ้านจาน  ขอใช้เงินสะสมประจ าปี 2564 ของ อบต.บ้านจาน ผมในฐานะผู้บริหาร

ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ เพื่อขอใช้เงินสะสมในปีนี้ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 
ด้วยเหตุผลความจ าเป็นตามบทบาทอ านาจหน้าที่และความต้องการของพ่ี
น้องประชาชนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน
ต าบล ซึ่งด าเนินการตามระเบียบกฎหมายและขั้นตอนค านึงถึงความคุ้มค่า
ของแผนงาน/โครงการ โดยท่านประธานสภาฯ ได้บรรจุไว้ในวาระประชุม
สภาในวันนี้ 

  1. ข้อมูลเงินสะสม/ เงินส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ เดือนตุลาคม 
2564 เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ = 15,829,919.83.- บาท 

  2. เงินส ารองกรณีสาธารณภัย 10% = 370,176.16.- บาท 
  3. ได้ด า เนินการไปตามการประชุมสภาฯ เมื่ อวันที่  14 

กุมภาพันธ์  2565 เป็นโครงการทั้ งสิ้ น  21 โครงการ  เป็น เงิน 
9,971,000.- บาท ตามเอกสารที่ได้มอบให้กับสภาฯ และสมาชิกทุก
ท่านได้รับไปแล้ว 

  ซึ่งในวันนี้กระผมได้เสนอแผนงาน/ โครงการต่อสภาฯ เพ่ือให้สภา
พิจารณา 6 โครงการ ตามเอกสาร ขอให้ท่านพิจารณา 

 
สรุปโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  2565 (จ่ายขาด) 

ล าดับ โครงการ/สถานท่ีก่อสร้าง รายละเอียดโครงการ ราคากลาง 
1 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 1  

สายหน้าบ้านนายดาวรุ่ง รกัมณ ีถึง ประปาหมู่บ้าน 
1. งานผิวทาง คสล.ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 
131.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพืน้ที่คอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 393.00 ตร.ม. 
2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย 

201,700.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 7 
ทางสาธารณะ จากประปาหมู่บ้าน (หนองพกุ) เชื่อม ทางแยกไปบ้านดอน 

1. งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 
250.00  ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพืน้ที่คอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 1,000.00ตร.ม. 
2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย 

586,900.00 

3 โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านจาน หมู่ที่ 7 
ที่สาธารณะ ประปาหมู่บ้าน (หนองพุก) 

1. งานผิวลาน คสล. ขนาด กว้าง 30.00 ม. ยาวรวม 
50.00 ม. หนา 0.10 ม.  
หรือมีพืน้ที่คอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 1,500.00 ตร.ม. 
2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย 

509,600.00 

4 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บ้านดอนดู่ หมูท่ี่ 8 
จากหน้าวัดดอนดู่ เชื่อม ถนนหลวงหมาย 2436 (บายพาส) 

1. งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 
440.00 ม. หนา 0.10 ม.  
หรือมีพืน้ที่คอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 1,760.00 ตร.ม. 
2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย 

678,100.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 10 
จากทางหลวง 2074 ถึง นา นายเสรี ช านกิล้า 

1. งานพื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 
1,200 ม. หนา 0.07 ม.  
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมน่้อยกว่า 252.00 ลบ.ม. 
2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย 

275,200.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 10 
หน้าบ้านนางการญ์ กองไธสง ถึง นา นายจารุจิตร แควน้ไธสง 

1. งานผิวทาง คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ยาวรวม 563.0ม. 
หรือมีพืน้ที่คอนกรตีไม่นอ้ยกว่า 1689.00 ตร.ม. 
2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย 

868,300.00 

 รวมงบประมาณในการกอ่สร้างทั้งสิ้น 3,119,800.00 
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นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกจากการที่นายกได้เสนอญัตติการใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น  
    ประธานสภาฯ  6 โครงการ เป็นเงิน 3,119,800.- บาท ขอให้สภา อบต.บ้านจาน พิจารณา 

ตามแผนงาน/ โครงการตามเอกสารมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ 
ขอให้ทุกท่านใยสภาฯ แห่งนี้ ได้พิจารณาและลงมติครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่นายก อบต.เสนอ ให้จ่ายขาดเงินสะสมและใช้เงิน
สะสมได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ     
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์   ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน  

นายก อบต.บ้านจาน  ในสภาแห่งนี้ที่ได้ให้ความส าคัญตามเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องน าเงินมา
พัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชน และในวาระนี้ผมมีเรื่องที่จะท าความเข้าใจและชี้แจงกับ
สภาฯ ในเรื่องต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. เรื่องการโอนย้ายของนายปัฐวนันท์ ศรีพลี ที่จะย้ายไปอ าเภอ 
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ ผมได้เตรียมการและ
ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว ส่วนท่านใดว่างเว้นภารกิจหน้าที่ที่จะเดินทางไปส่งคง
ต้องมอบหมายให้รองปราโมช เครือพงษ์ศักดิ์ เป็นหัวหน้าทีม  

   2. โครงการพระราชด าริ หมู่บ้านละ หมื่นบาท ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบน าส่งเอกสารด้วย ประกอบด้วย ม.1,2,4,5,8,10,12,13 

   3. การจัดเตรียมเอกสารและความพร้อมด้านอ่ืนๆ ในการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2566 ซึ่งจะต้องน าเสนอต่อสภาฯ ภายใน 15 
สิงหาคม 2565 ขอให้เตรียมพร้อมด้วยทุกกองทุกส่วน 

   4. เรื่องของการฉีดวีคซีนสุนัข แมว โรคไข้เลือดออก ขอให้ด าเนินการ
ไว้ซึ่งปีนี้คาดว่าน่าจะมีมากข้ึน 

   5. การป้องกันพายยุฝนและลมกระโชกแรง ฝากก าชับอาคาร
บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชน ให้มีการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมให้แข็งแรง
ด้วย 

   6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ หมู่ที่ 9 ผมต้องขออนุญาตสภาฯ
เพราะลืมโครงการนี้บรรจุไว้ในวาระที่ 3 จึงขอให้สภาพิจารณาตามโครงการ
ของหมู่ที่ 9 ซึ่งมีปัญหาในการด าเนินการ มีกลิ่นเน่าเหม็นของสิ่งปฏิกูล น้ าเป็นสี
ด า เครื่องจักรกลขนาดเล็กก็ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการขุดลอกน้ าออกได้ อีก
ประเด็นคือก าแพงบ้านของราษฎรอาจจะพังลงมาได้ จึงขอสภาเปลี่ยนแปลงจุด
ก่อสร้างจากเดิมมาเป็นด้านทิศตะวันออกซ่ึงก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน งบประมาณ
คงเดิม ดังนี้ 

    แบบแสดงรายการ ปริมาณราคางานก่อสร้าง 
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล (รูปตัวยู)

    บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 9 
1. งานก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง      
    0.80 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.00-   
    1.00 เมตร (แบบไม่มีฝาปิด) 
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2. งานวางท่อระบายน้ า คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก.  
    0.60 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 10 ท่อน 
3. งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (พ้ืน) เดิน ขนาดกว้าง  
    0.00-1.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา   
    0.10 เมตร 
4. งานป้ายโครงการก่อสร้าง 1 ป้าย  
    งบประมาณ = 191,700.- บาท 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างได้ 
นายแหวนชัย บุญเศษ   ท่านสมาชิกทุกท่าน การประชุมวิสามัญวันนี้มีท่านใดจะสอบถามอะไร 

ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีคงพบกันอีกครั้งในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ถ้าไม่มีอะไรเพ่ิมเติม  
ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุม 

  เลิกประชุม  เวลา 12.20 น. 

 

ว่าที่ ร.ต.       วิทยภัทร ์      ผู้จดบันทึกการประชุม 

                          (วิทยภัทร์ สมุติรัมย์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา อบต.บ้านจาน 

 

(ลงชื่อ)            อรรถพล      
  (นายอรรถพล เพ่ิมพูน)       

                      ส.อบต. ม.5 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

                (ลงชื่อ)        วาสนา               
             (นางวาสนา แป้นพยอม)           

                ส.อบต. ม. 7  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม                         
 

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

       (ลงชื่อ)            แหวนชัย      
                     (นายแหวนชัย บุญเศษ)       
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน/ส.อบต. ม.11 

      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 
 

 


