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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแหวนชัย  บุญเศษ ส.อบต. ม.11 แหวนชัย  
2 นายศตวรรษ  ฉากไธสง ส.อบต. ม.2 ศตวรรษ  
3 ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์ ปลัด อบต.บ้านจาน วิทยภัทร์  
4 นายประดิษฐ์  แสนมณี ส.อบต. ม.1 ประดิษฐ์  
5 นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. ม.3 วิรัตน์  
6 นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. ม.4 รัตนวุธ  
7 นายอรรถพล  เพิ่มพูน ส.อบต. ม.5 อรรถพล  
8 นางจรัสศรี เอี่ยมมาลา ส.อบต. ม.6 จรัสศรี  
9 นางวาสนา   แป้นพยอม ส.อบต. ม.7 วาสนา  
10 นางนงเยาว์ เฉียบแหลม ส.อบต. ม.8 นงเยาว์  
11 นายอ่อนตา คูดงบัง ส.อบต. ม.9 อ่อนตา  
12 นายราวี หนูไธสง ส.อบต. ม.10 ราวี  
13 นายช านาญ ชนะหาญ ส.อบต. ม.12 ช านาญ  
14 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. นายสันติ พันธะมา   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นางสาวจรรยารักษ์ ช านิกล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายชรพล สุมชาวง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
8. นายอุทัย เดชพลกรัง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายศักรินทร์ อานไธสง   นายช่างโยธา 
10. นางปิยาภรณ์ จันทร์หา   ผู้อ านวยการกองคลัง 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วม         
      เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  
                                           2/2565 จากการตรวจสอบสมาชิกผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
                                         จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑ ในระเบียบวาระที่ ๑ นี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งและขอความร่วมมือจาก 
        ทุกท่าน ดังนี้ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  1. เรื่องของการระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน 
    ประธานสภาฯ                    หรืออาคารประกอบอื่นๆ ขอให้ตรวจสอบสายไฟเก่าในอาคาร เศษวัสดุ 

ใบไม้แห้ง การหุงหาอาหาร ซึ่งในระยะนี้เป็นฤดูแล้งอาจเกิดไฟไหม้ได้ 
     ๒. การเตรียมความพร้อมของฝ่ายป้องกัน ทั้งยานพาหนะ 

บุคลากร ระบบการติดต่อสื่อสาร การรายงานเบื้องต้น การหาหลักฐาน 
ภาพถ่ายให้พร้อมด้วย 

๓. การสร้างแนวกันไฟลามทุ่งในทุ่งนา 
๔. การระมัดระวังเด็กจมน้ า 
๕. ท่านนายอ าเภอสมภพ มุกดาสนิท ฝากให้ อบต.บ้านจาน 

ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ าให้คนป่วยติดเตียง หมู่ที่ 
๑๒ (นางทองยัวย รัศมียัญ) ให้มีห้องน้ าไว้ใช้ต่อไป 

๖. นายวรชัย เพียรแก้ว ปลัดอาวุโส ย้ายมาจากอ าเภอโนนสุวรรณ 
๗. ก าหนดสถานที่ศูนย์พักคอย (CI) ในพ้ืนที่อ าเภอพุทไธสง 

ก าหนดไว้ที่ส านักงานยิ่งเจริญก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต าบลบ้านยาง อ าเภอ 
พุทไธสง 

๘. ขอเชิญดาวน์โหลด Platform ข้อมูลหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้ที่ 
http://play.google.com/stove/apps/details?id 

๙. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรค 
ระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) 

    ๙.๑ ประชุม ก.ช.ภ.อ.พุทไธสง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุม ก.ช.ก.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ตรงตามเกณฑ์ โค ๑๖๗ ตัว กระบือ ๔ ตัว วงเงินช่วยเหลือ 
๑๓,๐๐๐.- บาท 

    ๙.๒ ประชุม ก.ช.ภ.อ.พุทไธสง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประชุม ก.ช.ภ.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงตามเกณฑ์ โค ๕ ตัว วงเงินช่วยเหลือ 
๑๐๘,๐๐๐.- บาท 
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          ๙.๓ ประชุม ก.ช.ภ.อ.พุทไธสง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุม ก.ช.ภ.จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ 

  ธันวาคม ๒๕๖๔ ตรงตามเกณฑ์ โค ๓ ตัว วงเงินช่วยเหลือ ๔๘,๐๐๐.- บาท 
    ๙.๔ ประชุม ก.ช.ภ.อ.พุทไธสง ครั้งที่ ๑/6๕๖๕ วันที ่

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตรงตามเกณฑ์ โค ๙ ตัว วงเงินช่วยเหลือ 
๑๖๑,๐๐๐.- บาท 

๑๐. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ให้ อบต.บ้านจาน เป็นเจ้าภาพ 

๑๑. การสอบของนักศึกษา กศน. จะสอบในวันที่ที่ก าหนด 
โดยแจ้งนักศึกษาแล้ว ๕ - ๖ มีนาคม 

๑๒. แจ้งการเลื่อนการจัดงานประเพณีวิถีอีสานฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ 
ออกไปก่อน 

๑๓. อบต.บ้านจานมีแผนงานโครงการ "ชุมชนร่วมใจเพ่ือผู้สูงวัย 
แบบยั่งยืน" ซึ่งจะได้ด าเนินการในเดือนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้    

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๓.๑ การโยกย้ายของข้าราชการ (นายอ าเภอ อ านวยการสูง) 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกในรอบนี้ก็มีข้าราชการในระดับอ าเภอโยกย้ายหลาย 
    ประธานสภาฯ  ท่านซึ่งก็มีบุคคลที่พ่ีน้องรู้จักที่ได้โยกย้ายมีดังนี้ 

๑. นายสมภพ มุกดาสนิท นายอ าเภอพุทไธสง ย้ายไปอ าเภอคูเมือง 
๒.นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอ าเภอจังหาร อดีตนายอ าเภอ 

พุทไธสง ย้ายมาอ าเภอชุมพวงนครราชสีมา 
๓. นายเสนีย์ มะโน ย้ายไปเป็นนายอ าเภอปราสาทสุรินทร์ 
๔. นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอ าเภอประค า ย้ายมาเป็นนายอ าเภอ 

พุทไธสง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานได้รับหนังสือแจ้งว่าเกิด   
   นายก อบต.บ้านจาน  อัคคีภัยจากประชาชนต าบลบ้านจาน หมู่ที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๕ และวันที่ ๓0 มกราคม ๒๕๖๕ ท าให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของ 
ประชาชนได้รับความเสียหาย จ านวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวพัทชราภรณ์ สุถศร บ้านเลขท่ี ๓๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านพัก 
อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

๒. นายอธิวัฒน์ กัณหา บ้านเลขท่ี ๕๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพักอาศัย 
ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

๓. นายกฤษณะ สุวรรณสังโส บ้านเลขท่ี ๙๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพัก 
อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน 
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ผมขอแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
พิบัติกรณีฉุกเฉินให้ที่ประชุมทราบก่อนนะครับ ตามหลักเกณฑ์การ 
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๕ การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและอัตราดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๕.๑ ด้านการด ารงชีพ ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือ 
จ่ายเป็นเงินโดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

    ข้อ ๕.๑.๒ ค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน ๗0๐ บาทต่อครอบครัว 
ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลังละ 

    ข้อ ๕.๑.๕ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า 
ไม่เกิน ๔,๙๕๐.- บาท 

    ข้อ ๕.๑.๑๐ ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายและไม่ 
สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกหรือมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีพ กรณีไม่ 
มีเครื่องนุ่งห่มในการด ารงชีพขณะเกิดภัย รายละไม่เกิน ๑,๑๐๐.- บาท 

    ข้อ ๕.๑.๑๑ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุน 
ส าหรับผู้ประสบภัยพิบัติท่ีเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๑๑,๔๐๐.- บาท 

    ข้อ ๕.๑.๑๕ ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เท่าท่ี 
จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐.- บาท 

    ข้อ ๕.๑.๑๖ ค่าเครื่องนอน ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหาย 
และไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก หรือมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีพ 
กรณีไม่มีเครื่องนอนในการด ารงชีพขณะเกิดภัยเท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน 
๑,0๐๐.- บาท ซึ่งผมก็ขอแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านการด ารงชีพไว้ 
แค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้ความ 
ช่วยเหลือครับ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ได้รับค าร้องจาก นางสาว 

พัทชราภรณ์ สุภศร บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านจาน อ าเภอ 
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์, นายอธิวัฒน์ กัณหา บ้านเลขท่ี ๕๒ หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และนายกฤษณะ สุวรรณ 
สังโส บ้านเลขท่ี ๙๕ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จังหวัด 
บุรีรัมย์ ได้เกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ 
ที่อยู่ภายในบ้านได้รับความเสียหาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ช่วยเหลือประชาชน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจานที่ 
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๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมเม่ือวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
ที่ประชุมได้มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ดังนี้   

  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ งบประมาณท่ีได้รับ 

ความช่วยเหลือ(บาท) 
1 นางสาวพัทชราภรณ์ สุภศร เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑๒ 

ต าบลบ้านจาน อ าเภอ 
พุทไธสง จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

๖๘,๙๐๐.- 

2 นายอธิวัฒน์ กัณหา เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลบ้านจาน อ าเภอ 
พุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

77,300.- 

3 นายกฤษณะ สุวรรณสังโส เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลบ้านจาน อ าเภอ 
พุทไธสง จังหวัด 
บุรีรัมย์ 

55,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -สองแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน- 201,200.- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     “การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2564” 

นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่านเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 7    
    ประธานสภาฯ กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติให้น าญัตติที่เสนอโดยท่านนายก ว่าด้วย

การจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องในทุกประเด็น 
ทุกโครงการทั้ง 13 หมู่บ้านและให้กลับน ามาพิจารณาใหม่ในการประชุม
ครั้งนี ้

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านจาน ท่านสมาชิกทุกท่าน   
   นายก อบต.บ้านจาน   ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๔ ของ อบต.บ้านจาน ผมได้เสนอญัตติ 

ต่อท่านประธานสภาฯและให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ แต่จากการตรวจสอบเอกสารจากทางกองช่าง 
มีข้อผิดพลาดจึงได้ขอให้กลับน ามาแก้ไขและให้สภา อบต .บ้านจาน  
ได้พิจารณาใหม่อีกรอบในวันนี้ ซึ่งทางผู้จัดท าเอกสารได้น าไปแก้ไขแล้ว 
จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ได้พิจารณาโดยได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการจ่ายขาดเงินสะสม 
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ซึ่งมีเง่ือนไขอยู่หลายประการและท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมข้อ ๔.๒ วา่ด้วยการจ่าย 
ขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ 

ก่อนอ่ืนผมใคร่ขอสรุปยอดเงินตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
สะสม ดังนี้ 

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

  อบต.บ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑. ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ 
ณ ปัจ จุบันหลั งจาก
การตรวจสอบยอดเงิน
และหักเงินสะสมทีต้อง
ส่งฝาก ก.ส.ท  
หรือ ก.ส.อ.แล้ว 
 
 

(1) 

ส ารองจ่ายเงินสะสมที่ 
มีภาระผูกพันแล้วแต่
ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่
ด า เนินการหรืออยู่
ระหว่างด า เนินการ
และยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 
 

(2) 

คงเหลือเงินสะสมที่ 
น า ไ ป ใ ช้ ไ ด้  ณ 
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

(๓)=(๑)-(๒) 

ส ารองงบบุคลากร 
(ประมาณ 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 

(4) 

ส า ร อ ง จ่ า ยก ร ณี ยั ง
ไม่ ไ ด้ รั บ จัดสร ร เ งิน
อุ ด ห นุ น -เ งิ น เ ดื อ น
ค่าตอบแทนครูผู้ ดูแล
เด็กประมาณ 3 เดือน-
อื่นๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ 
คนพิการ ประมาณ 3 
เดือน 

(5) 

เงินสะสมคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
(๖)=(๓)-(4)-(๕) 

ส ารองกรณี 
สาธารณภัย 
10% 
 
 
 
 
 
(๗)=(๖)x๑๐% 

คงเหลือเงินสะสมที่ 
น าไปใช้จ่ายได้ 
 
 
 
 
 
 

(๘)=(๖)-(๗) 
23,198,169.56 - 23,198,169.56 3,990,378.00 2,028,600.00 17,179,191.56 1,717,919.16 15,461,272.40 

 
2. ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,๘๒๙,9๑๙.๘๓ 

ซ่ึงเงินสะสมท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัท าโครงการตามระเบียบ 
ได้ทั้งสิ้น ๑๕,๔๖๑,๒๗๒.๔๐ บาท ผมจึงขอให้สภา อบต.บ้านจาน พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในต าบล 
บ้านจานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตามโครงการต่างๆ ตามเอกสาร 
ที่แจกจ่ายให้ท่านแล้ว ขอให้พิจารณาทั้งหมด ๒๑ โครงการ 

นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกผู้มาประชุมทุกท่าน ตามเอกสารมีทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ  
    ประธานสภาฯ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนต าบลบ้านจาน ทั้ง ๑๓ 

หมู่บ้าน ได้พิจารณาแผนงานโครงการแล้วแจ้งความต้องการมายัง อบต. 
เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือด าเนินการตามความต้องการของประชาชน 
โดยสรุปโครงการเพื่อให้สภา อบต.บ้านจาน พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่าย 

                               ขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบ ดังนี้ 
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สรุปโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2565     (จ่ายขาด)    

ล าดับ โครงการ/สถานที่กอ่สร้าง                                           รายละเอียดโครงการ                                            ราคากลาง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านคลองม่วง   หมู่ท่ี    2 
  1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  4.00  เมตร  
ยาวรวม  300.00  เมตร   หนา   0.15 เมตร  

                         
636,400.00  

  จากทางหลวงชนบทบุ่งเบา - หนองขาม   ไป  วังกะเบา   (ต่อจากจุดเดิม) หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,200.00   ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 68   2  งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านเขว้า    หมู่ท่ี    3   1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  4.00  เมตร  ยาวรวม  250.00  เมตร   หนา   0.15 เมตร  
                         

537,100.00  

  หนองอ้ายปือ  (ต่อจากจุดเดิม) หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000.00   ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 50   2  งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านข่อย   หมู่ท่ี   5   1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  4.00  เมตร  ยาวรวม  400.00  เมตร   หนา   0.15 เมตร  
                         

797,200.00  

  แยกถนน คสล. บ้านข่อย  - หัวฝาย  ไป  ดอนเหลี่ยม หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,600.00   ตร.ม.      

   อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 76   2  งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø  0.40 ม.  จ านวน  5 ท่อน   

4 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจาน  หมู่ท่ี 6   1  งานผิวทางคสล.  ขนาด กว้าง  4.00  เมตร  ยาวรวม  185.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร  
                         

374,900.00  

  บ้านนายสมปอง  ปุยะโท  -  บ้านนายสมาน  ปัตตายะโส   หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  740.00   ตร.ม.      

   อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 66   2 งานตัดข้ึนรูปรางน้ า ขนาด  0.20 X 4.00 ม.  จ านวน  2  ชุด   

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจาน  หมู่ท่ี 6   1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  4.00  เมตร  ยาวรวม  200.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร  
                  

433,100.00  

  ต่อจากถนน  คสล.เดิม  รอบหนองอุ่มเช่ือมหมู่ท่ี 12  หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  800.00   ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 55  2  งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

6 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านดอนดู่      หมู่ท่ี 8 
  1  งานผิวทางคสล.  ขนาด กว้าง  4.00  เมตร   ยาวรวม  250.00  เมตร   หนา  0.10  
เมตร  

                  
355,800.00  

  สายปู่ตาบ้านดอนดู่  ไป  ต าบลหายโศก หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000 ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 60   2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านบุ่งเบา    หมู่ท่ี 9 
  1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  4.00  เมตร   ยาวรวม  500.00  เมตร   หนา  0.15  
เมตร  

                  
948,600.00  

  สาย  วัดป่าจอมทอง   หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,000 ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 72   2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

8 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านจาน  หมู่ท่ี 10 
  1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  3.00  เมตร   ยาวรวม  253.00  เมตร   หนา  0.10  
เมตร  

                  
283,000.00  

  จากหน้าบ้านนางณาตะญาณ ี ถึง  สหกรณ์ต้นโพธ์  หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  759.00 ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 62   2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งเบา หมู่ท่ี 1 1 งานผิวทาง ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาวรวม  138.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร     
                  

153,000.00    เส้นทางถนนดินข้างวัดบ้านบุ่งเบา หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  345.00  ตร.ม.     

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 48 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
 

10 
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งเบา หมู่ท่ี 11 ช่วงท่ี 1 งานผิวทาง คสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาวรวม  85.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร 

                  
214,000.00  

  เส้นทางสี่แยกบ้านนายปรีดา  บุญทา - บ้านนางนงเยาว์,นางอาภาพร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  340.00  ตร.ม.     
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 73 ช่วงท่ี 2 งานผิวทาง คสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาวรวม  36.00 เมตร  หนา  0.10 เมตร 
 

    หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  144.00  ตร.ม.     
 

     3  งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
 

11 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งเบา หมู่ท่ี 11 1 งานผิวทาง ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาวรวม  73.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร                         
94,200.00    หน้าบ้านนาย ธวัชชัย   -  หน้าบ้านนางสนอง  ยินดี หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  182.50  ตร.ม.     

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 73 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
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12 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเทา หมู่ท่ี 4 1 งานผิวทางคสล.  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาวรวม  107.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร 
                  

153,000.00  

  เส้นทางบ้านนายสุดใจ   เปรมไธสง หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  321.00  ตร.ม.     
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 53 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        บ้านกุดเทา หมู่ท่ี 4 1 งานผิวทางคสล.  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาวรวม  300.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร 
                  

806,000.00  

  รอบสระใหญ่   ไป   สวนครัวรวม หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,500.00  ตร.ม.     
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 52 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
 

14 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านฝาย   หมู่ท่ี 13 
  1  งานผิวทางคสล.  ขนาด กว้าง  4.00  เมตร   ยาวรวม  136.00  เมตร   หนา  0.15  
เมตร  

                  
272,300.00  

  จากบ้านนายสวง  คานกลาง  ถึง  บ้านนายหยวก  ผมงาม หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  544.00   ตร.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 74   2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

15 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากสามแยกกลางบ้านไปหนองใหญ่  1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กว้าง  4   เมตร   ยาวร   216.00  เมตร   หนา  0.10  เมตร  
                  

325,100.00  

  บ้านน้อยกระทุ่มทอง   หมู่ท่ี 12 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  864.00   ลบ.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 74  2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

16 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก  บ้านจาน  หมู่ท่ี  7 
 1  งานพื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ยาวรวม  830.00 เมตร  หนา  0.10 
เมตร 

                  
149,200.00  

  แยกบ้านจาน-บ้านข่อย ถึง นานายประยูร  ชัดไธสง หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  166.00   ลบ.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 86  2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

17 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก  บ้านคลองม่วง    หมู่ท่ี  2 
 1  งานพื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาวรวม  337.00 เมตร  หนา  0.10 
เมตร 

                    
90,800.00  

  แยกทางหลวงชนบท สาย บ้านบุ่งเบาบ้านดอน ถึง สามแยกบ้านนายใจ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  101.10   ลบ.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 53  2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

18 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก  บ้านจาน    หมู่ท่ี  10 
 1  งานพื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ยาวรวม  550.00 เมตร  หนา  0.10 
เมตร 

                    
98,800.00  

  แยกทางหลวง2074  ถึง นานายปราสาท   จุลไธสง หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  110.00   ลบ.ม.      
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 82  2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย         
 

19 โครงการขุดบ่อขยะแยกขยะ    หมู่ท่ี  12 
1 งานพื้นท่ีขุดดิน  ขนาดยาวด้าน A  40.00 เมตร  ขนาดกว้างด้าน  B 25.00 เมตร ขนาด
ยาวด้าน 

                  
135,800.00  

  ท่ีสาธารณประโยชน์   ดอนส่าน  C 40.00 เมตร  ขนาดกว้างด้าน  D 25.00  เมตรลึก 3.00  เมตร  slope   1 : 1.5  
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 119   พื้นท่ีดินขุดไม่น้อยกว่า 1,000  ตร.ม. ปริมาตรดินขุดจริง 3,000 ลบ.ม. 
 

    2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        บ้านจาน  หมู่ท่ี 10 1 งานผิวทางคสล.  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาวรวม  70.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร 
                  

112,700.00  

  จากบ้านนายถัง  ปัจจัย ถึง ถนนคสล.ไป  บ้านคลองม่วง หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  210.00  ตร.ม.     
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 61 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย       
 

21     โครงการจัดหาเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 1 งานจัดหาเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศไม่ใช้พลังงาน   จ านวน  1  เตาเผา 
               

3,000,000.00  

  ท่ีสาธารณประโยชน์   ดอนส่าน 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย                               
 

  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 128      

  รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิน้ 
             

9,971,000  
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ซึ่งจากการตรวจสอบแผนงาน/โครงการโดยละเอียดแล้วจาก 
โครงการ พบว่ามี ๒๑ โครงการมีในแผนพัฒนา และอีก ๕ โครงการไม่มี 

                                          ในแผนพัฒนาคือ 
 

 
เพ่ือการตรวจสอบที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้ 

สภา อบต.บ้านจาน พิจารณาต่อไป และขอให้ด าเนินการขอให้พิจารณา 
มติที่ประชุม                           จากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วสภา อบต.บ้านจานมีมติ ดังนี้ 

๑. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่นายก อบต. 
บ้านจาน เสนอ ทั้งสิ้น 2๑ โครงการ ตามล าดับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๙,๙๗๑,๐๐๐.- บาท 

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา 
ไปด าเนินการแก้ไขแผน ปรับปรุงแผน/จัดท าแผนพัฒนา ในส่วนของ ๕ 
โครงการที่เหลือ เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

3. ให้ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดต่อไปในแต่ละส่วนที่มี 
                                          ผู้รับผิดชอบ 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผมใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน  
   นายก อบต.บ้านจาน   ที่ท าให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในการจ่ายขาด 

เงินสะสมในครั้งนี้ ผมจะน าเงินไปด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องชาวต าบล 

                                          บ้านจาน 
 ๔.๒ การพิจารณาการติดตั้งโซล่าเซลล์ 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านสมาชิกผู้มาประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากการประกาศให้มีการ  
   นายก อบต.บ้านจาน  เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีผ่านมาของ ผอ.กกต.  

ท้องถิ่น ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในทุกๆด้าน หนึ่งในนั้น 
คือการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในระหว่างการนับคะแนน 
จึงได้มีการเตรียมเรื่องของไฟแสงสว่างในหน่วยงานเลือกตั้งทั้ง ๑๓ หน่วย 

1 โครงการยกระดบัถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นบุ่งเบา  หมู่ท่ี  1

สายหนา้บา้นนายดาวรุ่ง  รักมะณี   ถึง   ประปาหมู่บา้น  หนา   0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  393.00 ตร.ม. 

***ไมมี่ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2561-2565  2  งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

2 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บา้นจาน   หมู่ท่ี 7    

ทางสาธารณะ  จากประปาหมู่บา้น (หนองพุก)  เช่ือม  ทางแยกไปบา้นดอน

***ไม่มีในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2561-2565  2 งานผิวลาน คสล.  ขนาด กวา้ง  30.00  เมตร  ยาวรวม  50.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่     1,500.00   ตร.ม. 

3 โครงการยกระดบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บา้นดอนดู่  หมู่ท่ี 8 1 งานผิวทาง คสล. ขนาด กวา้ง  4.00  เมตร   ยาวรวม  440.00  เมตร   หนา  0.10  เมตร 

 จากหน้าวดับา้นดอนดู่  เช่ือม   ถนนหลวงหมาย 2436 (บายพาส) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่  1,760.00   ตร.ม. 

***ไม่มีในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2561-2565 2 งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย  

4 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บา้นจาน หมู่ท่ี 10

            จากทางหลวง 2074 ถึง นานายเสรี ช านิกลา้

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นจาน หมู่ท่ี 10

            หน้าบา้นนางการญ ์กองไธสง ถึง นานายจารุจิตร แควน้ไธสง

1 งานพ้ืนทาง หินคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาวรวม 1,200 เมตร หนา 0.07 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 252.00 ลบ.ม.

2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

1.งานผิวทาง คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาวรวม 563.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,689.00 ตร.ม

2. งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย

275,200.00           

868,300.00           

สรุปโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ 2565  (จ่ายขาด)   

ล าดบั โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง                                           รายละเอียดโครงการ                                           ราคากลาง

201,700.00           

1  งานผิวทาง คสล. ขนาด กวา้ง  3.00  ม.  ยาวรวม  131.00  ม.  

1,096,500.00        

678,100.00           

รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ิน 3,119,800.00        

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่  1,000.00   ตร.ม. 

 1 งานผิวทางคสล.ขนาด กวา้ง  4.00  เมตร  ยาวรวม  250.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
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จึงได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจึงได้น ามาเสนอต่อสภา 
อบต. บ้านจาน เพื่อให้พิจารณาว่าควรจะไปติดตั้งในจุดใดที่ไม่มีแสงสว่าง 
ในยามค่ าคืน และเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องมากท่ีสุด ๑๓ จุด 
ขอให้สภา อบต.บ้านจานพิจารณา 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งทั้ง 13 แผง ดังนี้ 
  1. ติดตั้งท่ีสาธารณะดอนส่าน จ านวน 4 จุด 
  2. ติดตั้งที่บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 9 จ านวน 3 จุด 
  3. ติดตั้งที่บ้านจาน หมู่ที่ 7 จ านวน 3 จุด 
  4. ติดตั้งที่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 จ านวน 1 จุด 
  5. ติดตั้งที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 13 จ านวน 1 จุด 
  6. ติดตั้งที่บ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 1 จ านวน 1 จุด  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านประธานสภา อบต.บ้านจาน และสมาชิกทุกท่าน    
    นายก อบต.บ้านจาน  ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์  

ในการนี้ทาง อบต.บ้านจานของเราก็ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน โดยมีการจ่าย 2 แบบ คือการโอนเข้าบัญชีและผู้ประสงค์
หรือสมัครใจที่จะมารับเงินสดที่ อบต.บ้านจานก็ได้ตามความสะดวกของผู้รับ
ในภาพรวมก็ได้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี 

   5.2 การจัดการขยะ ในเรื่องนี้ทาง อบต.บ้านจานเราได้กลับมา
ให้บริการในการเก็บขนขยะอีกครั้ง ซึ่งมีเป้าหมายในหลายๆประเด็น เช่น 
สถานที่ทิ้งขยะหรือที่เผาขยะทาง อบต.บ้านจานจะใช้ที่สาธารณดอนส่าน 
หมู่ที่ 12 ตอนนี้ก็เตรียมการไว้พอสมควรแล้ว ในส่วนของถังขยะก็จะมีถัง 
รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งทางฝ่ายทีมงานเก็บขยะขนขยะก็ได้ด าเนินการไปเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ในบางครั้งต้องอธิบายท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน 
เช่น ค่าเก็บขนขยะ, จ านวนถังขยะ ฯลฯ 

   5.3 การร้องเรียนของพ่ีน้องประชาชนยังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  
ก็คงต้องฝากทุกท่านท าความเข้าใจกับพ่ีน้องในหมู่บ้าน คงต้องท าความ
เข้าใจเรื่องร้องเรียนไปยังอ าเภอๆก็จะส่งเรื่องมาที่ อบต.เช่นเดิม ซึ่งใน
หมู่บ้านก็จะมีก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการประนีประนอมไกล่ เกลี่ย
ข้อพิพาทในหมู่บ้านอยู่แล้วในบางเรื่องก็ไม่อยากจะให้เป็นปัญหาคาใจ  
การอยู่ แบบพอดีพอ เ พียงอาศัยซึ่ งกั นและกัน  ยึ ดมั่ น ในศี ลธรรม
ขนบธรรมเนียมอันดีก็จะอยู่กันได้แบบปกติสุขมีความสุขทุกคน ส่วนปัญหา 
ที่มีการร้องเรียน/ร้องขอก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้แล้ว จึงขอแจ้ งให้สภา
ได้รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่าน สรุปการประชุมวันนี้ทุกท่านได้รับทราบและ 
    ประธานสภาฯ เข้าใจทุกหัวข้อทุกประเด็นแล้ว คงไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอขอบคุณ

ทุกท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 12.20 น. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


