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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11 แหวนชัย  
 นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2 ศตวรรษ  
 ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์ ปลัด อบต.บ้านจาน 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   แปูนพยอม 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  
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วม         
      เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ   
                                           สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 จากการตรวจสอบสมาชิกผู้มาประชุมครบ 
                                           องค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบ               
                                         ต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  เรียนท่านสมาชิกผู้มาประชุม ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วม   
    ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2565 การประชุมสภาชุดนี้ประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกก็เป็นการ
ประชุมสภาครั้งแรกหลังจากที่ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งเพ่ือเลือก
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ครั้งที่ 2 เป็นการ
ประชุมสมัยวิสามัญเพือ่ให้นายกฯแถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ
และครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ในวาระนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้
ท่านทราบดังนี ้

  - ท่านนายอ าเภอ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรม Buriram 
Marathon 2022 ที่ด าเนินการได้ดีเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่ 

  - การออกเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยติดเตียงในเขต
ต าบลบ้านจานได้รับความร่วมมือจากท่านนายก อบต. และทีมงานเป็น
อย่างดี 

  - นางสาวภารดี ประไม พัฒนาการอ าเภอพุทไธสง ย้ายไปอ าเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ และนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอ าเภอหนองหงส์ ย้ายมา
เป็นพัฒนาการอ าเภอพุทไธสง 

  - แจ้ งนายก อบต.ฯ/ ปลัด อบต.  ส่ งรูปถ่ายปกติขาวหรือ
เครื่องแบบ ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพุทไธสง ในวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจัดท าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 

  - ให้ทุกส่วนจัดท าเอกสาร ITA (การขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

  - โครงการจัดงานเทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ ในวันที่ 13 
-19 กุมภาพันธ์ 2565 และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปิดทององค์จริงใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

  - โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย ฮีต 12 
ครอง 14 ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 

  - การขยายเวลาการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน จนถึง 30 
มิถุนายน 2565 

  - การรายงานผลการปฏิบัติงานของ สภ.พุทไธสง 
  - โครงการลดความเสี่ยงให้กับชุมชนเพ่ิมประสิทธิผลในการดูแล

ผู้ปุวยจิตเวช 



3 
 

  - รายงานผลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขต
อ าเภอพุทไธสงและการฉีดวัคซีนของอ าเภอพุทไธสง 

  - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม มีกิจกรรม 
ทูบีนัมเบอร์วันของพระองค์ท่านทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ และขอเชิญ
ชวนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ 

  - การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ยาสูบ ไพ่ 
ส าหรับผู้ประกอบการรายเก่า สอบถามได้ที่ส านักงานสรรพสามิต 

  - การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตสาโทที่บ้านโพธิ์ฮี ต าบลบ้านยาง 
  - การเฝูาระวังโรคระบาดในสุกร กระบือ โค ในพ้ืนที่ และการ

ส ารวจผู้เลี้ยงสุกรฯ การเฝูาระวังอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  - การเฝูาระวังเหตุในพ้ืนที่ เช่น กรณีเกิดอัคคีภัย การรายงาน การ

ให้ความช่วยเหลือ 
  - การจัดท าเอกสารการรายงานผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
  - การประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามบทบาทอ านาจหน้าที่ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 1.2 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบโดยท่ัวไป 
  - การรื้อถอนอาคารที่ถูกไฟไหม้ ได้รับความช่วยเหลือจากทหาร 

มทบ.26 
  - ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องภัยแล้งฟืนไฟในช่วงฤดูแล้งนี้ 
  - แบบฟอร์มการลาของ ส.อบต. ให้มาขอรับได้ 
  - แบบฟอร์มการยื่นค าร้องทั่วไป เช่น การขอให้ซ่อมถนน ฯลฯ 
  - การเตรียมการปูองกันและระงับอัคคีภัย ให้เตรียมการให้พร้อม

ทั้งคน วัสดุ อุปกรณ์ รถน้ า และประสาน 044-689484 
มติที่ประชุม รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    3.1 รายงานสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือ 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของอัคคีภัยในฤดูแล้งนี้ ถือว่าต้อง 
     นายก อบต.บ้านจาน ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ต้องเน้นย้ าทุกคนทุกฝุายในเรื่องของฟืนไฟ สายไฟ

เก่าในอาคารบ้านเรือน รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ ทั้งรถน้ า บุคลากร น้ า  
การติดต่อประสานงาน การแจ้งเหตุ การเตรียมความพร้อมอ่ืนๆ 

  - เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.40 ที่บ้านเลขที่ 33 
หมู่ที่ 12 บ้านน้อยกระทุ่มทอง ต าบลบ้านจาน บ้านเรือนของ นางสาว 
พัทชราภรณ์ สุภศร เกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง และวัสดุเคมีภัณฑ์ส าหรับ
เลี้ยงสัตว์เสียหายทั้งหมด 

  - เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่บ้านเลขที่ 52 
หมู่ที่ 11 บ้านเรือนของนายอธิวัฒน์ กัณหา และบ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 11 
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บ้านบุ่งเบา บ้านเรือนของนายกฤษณะ สุวรรณสังโส เสียหายบางส่วน 
(บ้านเลขท่ี 52 เสียหายทั้งหลัง)  

  - การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้ง 3 หลังคาเรือน 
ในวันเกิดเหตุได้รับความร่วมมือรถน้ าดับเพลิงจากหลายๆ อปท.ในพ้ืนที่และ
ใกล้เคียงให้ร่วมมือกันสกัดเพลิงจนสงบ จากนั้นท่านนายอ าเภอ กิ่งกาชาด 
หัวหน้าส่วนราชการในระดับอ าเภอ ท่านนายก อบต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ลงไปเยี่ยมเยือนมอบสิ่งของและให้ก าลังใจผู้ เสียหายที่ได้รับความ
เดือดร้อนทั้ง 3 ครอบครัวแล้ว 

  - การให้ความช่วยเหลือในระบบราชการ 
  ในเรื่องนี้ฝากท่านปลัด และปูองกันด าเนินการในส่วนของการ 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
        3.2 การร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ 

ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันหลายๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น  
ครู หมอ หรือราชการส่วนอ่ืนๆ อบต.บ้านจานค่อนข้างมีปัญหาน้อยมาก  
ในทุกๆเรื่องในทุกๆด้าน เราพร้อมให้ความร่วมมือ ถ้าไม่ผิดระเบียบ
กฎหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบ     
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 การเตรียมการร่วมงานวิถีอีสาน 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ    
    นายก อบต.บ้านจานฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาก็มีหลายๆ ประเด็นในนั้นก็มีการจับ

สลากทั้ง 12 ประเพณี ฮีต 12 ครอง 14 ของอ าเภอพุทไธสง ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ผมจับสลากได้บุญเดือน 9 บุญข้าว
ประดับดินถือว่าเป็นประเพณีเล็กๆ คงไม่เหมือนบุญเผวส บุญบั้งไฟ  
ทางอ าเภอก็ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานไว้แล้ว งานเริ่ม 17 – 18 มีนาคม 
2565 โดยตั้งขบวนแห่จากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง – วัดหงษ์ พระเจ้าใหญ่ 
ในช่วงเวลาเย็น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน งบประมาณหลัก 
มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้คิดรูปแบบการจัดรูป
ขบวน การตกแต่งขบวนแห่และอ่ืนๆให้พร้อมไว้ 

 4.2 ญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564   
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่านครับในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพ่ือขอ  
    ประธานสภาฯ  จ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาตามเอกสาร ก่อนอ่ืน

ใคร่ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้สภาฯ ทราบก่อนครับ 
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ว่าที่ รต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 
    ปลัด อบต.บ้านจาน ทุกท่าน ผมใคร่ขอสรุประเบียบกฎหมายให้ทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งการจ่าย

ขาดเงินสะสมทาง อบต. ของเราก็ได้ด าเนินการมาหลายครั้งแล้ว ระเบียบ
กฎหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก จึงขอสรุปดังนี้ 

  1. การตรวจสอบงบประมาณจากแผน ซึ่งเงินของ อบต.แบ่งเป็น
เงินในงบประมาณกับเงินนอกงบประมาณ 

  2. ล าดับของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินสะสม (75%) และ
เงินทุนส ารองเงินสะสม 

  3. การตรวจสอบการจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ 89 มีดังนี้ 
      3.1 งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ 
      3.2 เอาไปใช้ในภารกิจด้านใดด้านหนึ่ง คือ 
   - บริการชุมชนหรือสังคม 
   - เพ่ิมพูนกิจการรายได้ของ อบต. 
   - บ าบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
      3.3 มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      3.4 เป็นภารกิจที่จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งขอท าความเข้าใจต่อสภา 
 เป็นความหมายกว้างๆ กลางๆ ในมุมของกฎหมายเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

มิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้า ถ้ารองบหน้าประชาชนอาจได้รับความ
เดือดร้อน ยกตัวอย่างจากการเกิดพายุที่เข้ามาในไทยปีนี้หลายๆ ลูกอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น 

      3.5 สภาฯ อบต. ต้องให้ความเห็นชอบ ขอเน้นย้ าสภาต้องให้
ความเห็นชอบและร่วมรับผิดและรับชอบด้วย 

       3.6 เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
      3.7 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนกันเงินสะสมส ารองไว้เพียงพอแล้ว 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  
   นายก อบต.บ้านจาน  บ้านจาน ก็ได้ด าเนินการมาบ่อยครั้งในเรื่องของระเบียบและขั้นตอนต่างๆ 

เราก็ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในปีนี้ เป็นปีที่โรคโควิดยังไม่สร่างซา อบต. 
ก็มีมาตรการตามที่ทางราชการมอบหมายบนความต้องการของประชาชน 
เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ บนอ านาจหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติ จึงได้
ยื่นญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ในการขอจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
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ล าดับ โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ราคากลาง

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ 3 1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 489,400.00     

หนองอ้ายปือ (ต่อจากจดุเดิม)

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่อย หมู่ที่ 5 1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 660,400.00     

ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปโนนล่ม

2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø  0.40 ม. จ านวน 5 ท่อน

3 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

3 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจาน  หมู่ที่ 6 1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 356,300.00     

 บ้านนายสมปอง  ปุยะโท  -  บ้านนายสมาน  ปัตตายะโส  

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

4 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 7    1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 253.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 971,300.00     

ทางสาธารณะ จากประปาหมู่บ้าน เชื่อม ทางแยกไปบ้านดอน

5 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8

สายวัดป่าจอมทอง  - นานางสมศรี เพิ่มพูน  

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 9

สายวัดป่าจอมทอง  - นานางสมศรี เพิ่มพูน  

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

7 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 10

จากหนา้บ้านนางณาตะญาณี ถึง สหกรณ์ต้นโพธ์ 

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 11 งานผิวทาง ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาวรวม  13.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร

เส้นทางถนนดินข้างวัดบ้านบุ่งเบา หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  345.00  ตร.ม.

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 111 งานผิวทาง ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาวรวม  85.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร

เส้นทางส่ีแยกบ้านนายปรีดา  บุญทา - บ้านนางนงเยาว์,นางอาภาพร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  340.00  ตร.ม.

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเทา หมู่ที่ 41 งานผิวทาง ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาวรวม  107.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร

เส้นทางบ้านนายสุบรรณ ไลไธสง (ต่อจาก ถนน คสล.เดิม) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  321.00  ตร.ม.

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเทา หมู่ที่ 4

 จากถนน คสล.เดิม ไป แปลงสวนครัวรวม

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

12 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาย หมู่ที่ 13 1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จากบ้านนายสวง คานกลาง ถึง บ้านนายหยวก ผมงาม

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

13 โครงกาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    1 งานดินถมตัดขึ้นรูปคันทางขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาวร 615.00 เมตร หนา 0.80 เมตร 

จากส่ีแยกบ้านดอนดู่ ถึง หนองหอย 

14 โครงการขุดบ่อขยะแยกขยะ หมู่ที่ 12

ที่สาธารณประโยชน ์ดอนส่าน

2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคลองม่วง หมูที่ 2 1 งานขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง.....................................................................  เมตร 

ทางไป หนองแรดกลาง 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

16 โครงการจดัหาเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 1 งานจดัหาเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศไม่ใช้พลังงาน   จ านวน  1  เตาเผา

ที่สาธารณประโยชน ์ดอนส่าน 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย                          
2,200,000.00  

รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 8,484,746.00  

933,700.00     

148,000.00     

130,000.00     

267,800.00        

141,000.00     

1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

342,000.00     

272,300.00     

622,900.00     

476,000.00     

135,800.00     

337,846.00     

สรุปโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2565   (จ่ายขาด)   

                                          รายละเอียดโครงการ                                           

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 1,000.00 ตร.ม. 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 1,400.00 ตร.ม. 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 740.00 ตร.ม. 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 2,000 ตร.ม. 

1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม  253.00 เมตร หนา  0.10 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 759.00 ตร.ม. 

1 งานผิวทาง ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาวรวม 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  1,300.00  ตร.ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 1,012.00 ตร.ม. 

2 งานผิวลาน คสล. ขนาด กว้าง 30.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร หนา 0.10  เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 1,500.00 ตร.ม. 

1 งานผิวทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 1,000 ตร.ม. 

1 งานพื้นที่ขุดดิน ขนาดยาวด้าน A 40.00 เมตร ขนาดกว้างด้าน B 25.00 เมตร 

ขนาดยาวด้าน C 40.00 เมตร ขนาดกว้างด้าน D 25.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร slope 

1 : 1.5 พื้นที่ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 1,000 ตร.ม. ปริมาตรดินขุดจริง 3,000 ลบ..ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 544.00  ตร.ม. 

หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า590.00 ลบ.ม. 

 2 งานผิวทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 615.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 615.00 ตร.ม. 

3 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  
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นายช านาญ ชนะหาร  เรียนท่านประธานสภา จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า   
    ส.อบต.ม.12  โครงการของหมู่ที่ 12 หายไปและการเขียนโครงการรายละเอียดของ

โครงการมีข้อผิดพลาด อาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติขอให้พิจารณาด้วย 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกจากการตรวจสอบเบื้องต้น มีข้อผิดพลาดหลาย   
    ส.อบต.ม.12  ประการ จึงขอให้สภา อบต.บ้านจาน พิจารณา กองช่างอาจจะไม่รู้ข้อมูล

ข้อเท็จจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ประกอบกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจานบางหมู่กรอกรายละเอียดไม่ครบและที่ส าคัญอ่านยาก จึง
อาจจะผิดพลาดได้เพ่ือเป็นการตรวจทานให้ดีรอบคอบถูกต้อง จึงให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานแต่ละหมู่ตรวจทานได้อีก
ครั้ง 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้น าเอกสารไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทุกโครงการ
ทุกประเด็น แล้วให้น าเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในครั้งที่ 2 ต่อไป (โครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564) 

 4.3 การขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์   
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผมใคร่ขอให้สภาพิจารณาการโอน  
   นายก อบต.บ้านจาน  งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน อบต. บนพ้ืนฐานความ

จ าเป็น เพ่ือให้สภาพิจารณา ดังนี้ 
1.โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่ว ไป งบลงทุน   
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
รองนายก จ านวน 2 ห้อง ขนาดห้องละ 12,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 16,800 บาท รวมเป็นเงิน 33,600 บาท งบประมาณ
อนุมัติ 0.- บาท งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม 
33,600 .- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 33,600.-  บาท 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า งบประมาณอนุมัติ 556,210. - 
บาท งบประมาณก่อนโอน 542,048.25.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด  
33,600 .- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 508,448.25.-บาท 
2.โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ว ไป งบลงทุน   
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ห้อง ICT ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,500 
บาท   งบประมาณอนุมัติ 0.- บาท งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท จ านวน
เงินที่ขอโอนเพ่ิม 45,500. - บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม  
45,500.- บาท 
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โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตาม 

ข้อผูกพัน รายการเงินบ า เหน็จลูกจ้างประจ า  งบประมาณอนุมัติ 
556,210.- บาท งบประมาณก่อนโอน 508,448.25.- บาท จ านวนเงิน
ที่ ขอโอนลด 45,500 . - บาท คง เหลื องบประมาณหลั ง โอนลด 
462,948.25.-บาท 
3.โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่ว ไป งบลงทุน   
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อโต๊ะท างานรองนายก  
จ านวน 1 ชุด งบประมาณอนุมัติ 0.- บาท งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม 15,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม  
15,000.- บาท 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน รายการเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ างบประมาณอนุมัติ 556,210.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 462,948.25.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด  
15,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 447,948.25.-บาท 
4.โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ว ไป งบลงทุน   
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ีประธานสภา  
จ านวน 1 ชุด งบประมาณอนุมัติ 0.- บาท งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม  6,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม  
6,000.- บาท 

โอนลด 
  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินบ าเหน็จ

ลูกจ้างประจ า งบประมาณอนุมัติ 556,210.- บาท งบประมาณก่อนโอน  
447,948.25.-บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด 6,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด 441,948.25.- บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามโครงการนี้ได้ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านจานเสนอเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 การเข้ารับการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่าน ในเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้แก่   
    ส.อบต.ม.12  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่ น เป็นสิ่ งที่ ดี  เป็นการ เ พ่ิมความรู้ เ พ่ิม

ประสบการณ์ได้พบกับผู้คนหลากหลาย อบต. เกิดวิสัยทัศน์ จึงขอให้สมาชิก



9 
 

สภาโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ไป ซึ่งผมได้ประสานกับ
ท่านปลัดไว้แล้ว จึงขอให้ทุกท่านแจ้งความจ านงไว้ เพ่ือจะได้ท าเรื่องขอ
อนุมัติการเดินทางและการลงทะเบียนไปราชการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  จากการประชุมมาในวันนี้คงครบทุกประเด็น จึงขอฝากให้ไป   
    ส.อบต.ม.12  ท าการบ้านแผนงานโครงการตามโครงการการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือมา

พิจารณาใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะมีหนังสือ
แจ้งการประชุมตามไป และถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม  เวลา 12.20 น. 

 

ว่าที่ ร.ต.       วิทยภัทร ์      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                          (วิทยภัทร์ สมุติรัมย์) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา อบต.บ้านจาน 
 
                (ลงชื่อ)        วาสนา               

             (นางวาสนา แปูนพยอม)           
                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 

 
 
 
 
 
 
 

 


