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(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม 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 
11. นางสาวอมรรัตน์ อินทรศร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วม         
      เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  
                                           1/2565 จากการตรวจสอบสมาชิกผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
                                         จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  1.1 เรื่องจากการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ของ 
    ประธานสภาฯ                    หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ โดยมีนายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอ าเภอ

พุทไธสง เป็นประธานฯ สรุปได้ดังนี้ 
      - ขอขอบคุณนายก อบต.พุทไธสง ที่อ านวยความสะดวกใน

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียนพุท
ไธสง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อ านวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิต 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 

      - เรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของอ าเภอพุทไธสง 
        1. นายวรชัย เพียรแก้ว ปลัดอาวุโสย้ายไปอ าเภอโนน

สุวรรณ 
        2. นายอุดม ปานสุขสาน ปลัดอ าเภอ ย้ายไปอ าเภอนาโพธิ์ 
        3. นางสาวอมรรัตน์ สมอ เสมียนตราอ าเภอ ย้ายไปที่ท าการ

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
        4. ร.ต.ขุมทอง เลินไธสง ปลัดอาวุโส ย้ายมาอ าเภอพุทไธสง 

(จากกระสัง) 
        5. นายสุพจน์ พรอยู่ศรี ปลัดอ าเภอย้ายมาอ าเภอพุทไธสง 

(จากปกครองจังหวัดบุรีรัมย์)  
        6. นางสาวพรณิชา คามดิษฐ์ ปลัดอ าเภอย้ายมาอ าเภอพุท

ไธสง (จากอ าเภอคูเมือง) 
        7. นางสาวชนษร ส ารวมจิตต์ เสมียนตราอ าเภอพุทไธสง 

(จากปกครองจังหวัดบุรีรัมย์) 
        8. นางสาวศิรกาญจน์ กันหมด พัฒนากร ย้ายมาจากอ าเภอ

แคนดง 
      - ส านักทะเบียนอ าเภอพุทไธสง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอ

เลขที่บ้าน การแจ้งการเกิดการตาย ให้ฝ่ ายก านันผู้ ใหญ่บ้านและ
ด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนด้วย 

      - ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี การจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 
2565 แจ้งให้ด าเนินการตามความเหมาะสม เช่น การตั้งโต๊ะหมู่บูชา การ
จัดตกแต่งสถานที่ การจัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล การจัดการลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

      - การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม  2565 อ าเภอพุทไธ
สงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน เช่น  
การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ การจัดตกแต่งสถานที่
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ การจัดค าถวายพระพรชัยมงคล การประดับ
ไฟบริเวณบ้านเรือน อาคารส านักงาน ฯลฯ  

      - ธนาคารน้ าใต้ดิน ฝ่ายความมั่นคงอ าเภอพุทไธสง ขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนให้ด าเนินการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ิมเติม โดยใน
ปัจจุบันมีข้อมูลของธนาคารน้ าใต้ดิน ดังนี้ 

        1. ต าบลพุทไธสง 44 บ่อ  
        2. ต าบลบ้านเป้า 4 บ่อ 
        3. นอกนั้ต าบลละ 1 บ่อ 
  1.2 การปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ตาม

โครงการป่ารักษ์น้ า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่บ้านกุดเทา จึง
ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอฝากไปยังผู้น าหมู่บ้านพ่ีน้อง
ประชาชน หมู่ที่ 4 ช่วยบ ารุงรักษาดูแลด้วย  

  1.3 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วไป 
      - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการหยอดทองผ้าด้าย ผ้าไหม เมื่อ

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมสามหมื่นบาท 
โครงการนี้ได้รับผลตอบรับกลับมาเป็นอย่างดี คุ้มค่า สู่ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่า
พอใจกับพ่ีน้องประชาชนในต าบลมาก 

      - การตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
“แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด ในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2565 ที่บ้านจานหมู่ที่  10 โดยมีท่านด ารงชัย รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน โครงการนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
เราได้ระดมก าลังทุกส่วนเข้าไปให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จึงขอขอบคุณ
ทุกคนทุกฝ่ายไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

      - การตรวจร้านคาราโอเกะ เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2565 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ออกตรวจสอบร้านผู้ขออนุญาตเปิดร้าน
คาราโอเกะในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ขอเปิดร้านได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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3.1 การก าหนดโซนนิ่งที่สาธารณะ การก าหนดโซนนิ่งสาธารณะ
ในเขต ต าบลบ้านจาน จะเป็นอย่างไรก็ให้ท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
ต่อไป 

ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้มาประชุมทุกท่าน ในเรื่องของ 
    ปลัด อบต.บ้านจาน การก าหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

(Zoning) ผมได้ไปประชุมที่อ าเภอเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สรุปดังนี้ 
  1. อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1833 

ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2549, มท 0723/ว3443 ลงวันที่  27 
พฤศจิกายน 2544, มท 0511.3/ว591 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 

  2.ส าเนาค าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 12940/2558 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2558 และ ที่ 4743/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 

  ได้ก าหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ว่า
แปลงใดเหมาะสมที่ควรจะสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป 
แปลงใดเหมาะสมที่ให้ใช้ประโยชน์ในราชการหรือแปลงใดเหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางการปฏิบัติหรือ
มาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
ที่ดินที่ขอถอนสภาพต้องเป็นที่ดินของรัฐที่อยู่ในพ้ืนที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองและอยู่ในโซนหรือแผนการใช้ที่ดิน (Zoning) ตามที่ก าหนดไว้
เท่านั้น 

  อ าเภอจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ในท้องที่รับผิดชอบ กรณี
สาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่ได้ก าหนดความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ว่ามีอยู่
อีกหรือไม่แล้วให้รายงานด่วน 

  ในเขตต าบลบ้านจาน มี 85 แปลง จึงขอให้สภาทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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บัญชี น.ส.ล.ทีย่งัไม่มีการก าหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
   ในเขตพ้ืนที ่ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์

หลักฐาน
ไร่ งาน วา น.ส.ล.เลขที่

1 สวนครัวรวม แปลง 1 1 1 0 0 เปน็ที่พกัผ่อน
2 สวนครัวรวม แปลง 2 1 5 3 75 บร2393 ตลาดปลา -ลานกฬีา 
3 หนองออ้ 1 12 2 98 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
4 ดอนปูุตาล้าสะแทด 1 1 0 0 ศาลปูุตา 
5 หนองโดน 1 1 2 0 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
6 หนองสิม 1 1 0 0 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ปลูกไม้เศรษฐกจิ
7 หนองแซง 2 30 0 52 31345 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
8 หนองแรตกลาง 2 77 2 57 31468 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
9 ศาลเจ้าสาธารณประโยชน์ 2 4 2 23 31346 ศาลปูุตา
10 ศาลากลางบา้น 2 0 0 5 ศาลาเอนกประสงค์
11 หนองอา้ยปอื 3 9 0 84 18108 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
12 ดอนเมืองแล้ง 4 86 0 52 29264 ที่เล้ียงสัตว,์ปาุอนุรักษไ์ม้พืน้เมืองปาุชมุชน
13 หนองกดุเทาน้อย 4 140 2 76 31359 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,แปลงผักสวนครัวรวม,อาคารผลิตปุ๋ย,แหล่งทอ่งเที่ยว
14 หนองกดุเทา 4 180 0 0 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
15 หนองวงัทะยอม 4 61 1 39 บร 3992 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
16 ดอนปูุตา 4 0 1 40 ศาลปูุตา
17 ดอนเหล่ียม 5 31 0 66 18102 ที่เล้ียงสัตว ์,ปลูกปาุ
18 ดอนขอ่ย 5 31 1 51 18107 ที่เล้ียงสัตว,์กอ่สร้างถงัพกัน้้าการเกษตร

บัญชี น.ส.ล.ทีย่งัไม่มีการก าหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
   ในเขตพ้ืนที ่ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์

หลักฐาน
ไร่ งาน วา น.ส.ล.เลขที่

19 หนองไผล 5 40 3 81 บร 00466 ใช้น้้าอุปโภคบริโภค,ก่อสร้างสถานสูีบน้้าพลังแสงอาทติย์

20 โนนลอย 5 13 0 46 บร 2393 ที่เล้ียงสัตว ์,ปลูกปาุ
21 ดอนปูุตา 5 1 3 48 บร 00239 ศาลปูุตา , ลานกฬีา
22 โคกหนองหวัชา้ง 5 42 1 5 18106 ที่เล้ียงสัตว ์,ปลูกปาุ
23 หนองหวัชา้ง 5 12 1 25 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
24 หนองสิม 5 2 0 0 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
25 หนองกรด 5 5 0 0 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
26 หนองหมู 6 2 1 38 บร 3205 ใช้น้้าอุปโภคบริโภค,ศาลาเอนกประสงค์,ทีอ่อกก้าลังกาย

27 หนองอุม่ 6 13 3 95 บร 3202 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค  , ศูนย์ฝึกอาชพี
28 ดอนปูุตา 6 0 3 58 ศาลปูุตา,ศาลาเอนกประสงค์,ลานกฬีา
29 หนองฝักฝุอง 6 8 1 4 บร 00424 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ที่เล้ียงสัตว์
30 ดอนส่าน 6,12 171 0 0 บร 00243 ที่เล้ียงสัตว ์-ที่กา้จัดขยะ ขอใชท้ี่กา้จัดขยะ 10 ไร่
31 โคกปาุชา้ 6 334 0 47 31360 ที่เล้ียงสัตว์
32 หนองหญ้ารังกา 6 327 0 96 บร 3992 สวนหม่อน-ที่เล้ียงสัตว์
33 โคกโนนคร้อ 7 55 3 37 บร 00245 กอ่สร้างสถานที่ราชการ ขอใชก้อ่สร้างอบต. 8 ไร่
34 หนองคู 7 19 0 26 บร 4036 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
35 หนองพกุ 7 19 1 14 บร 7203 ใช้น้้าอปุโภคบริโภค,ที่ออกกา้ลังกาย

บัญชี น.ส.ล.ทีย่งัไม่มีการก าหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
   ในเขตพ้ืนที ่ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์

หลักฐาน
ไร่ งาน วา น.ส.ล.เลขที่

36 หนองแมว 7 2 2 79 บร 3230 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ที่ออกกา้ลังกาย
37 หนองค้า 7 29 2 26 บร 7204 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
38 หนองหอย 7 60 0 0 ใช้น้้าอปุโภคบริโภค

39 หนองแทง 7 ตลาด-ลานกฬีา

40 ดอนปูุตา 7 0 2 22 ศาลปูุตา
41 โนนลาน 8 37 2 85 บร 00241 ที่เล้ียงสัตว์
42 หนองแผ้ว 8 3 2 59 31467 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
43 หนองดู่ 8 43 1 10 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
44 ปาุชา้โคกรัง 8 32 0 0 ปาุชา้ - ที่เล้ียงสัตว์
45 สนามเด็กเล่น 8 1 0 49 สนามเด็กเล่น
46 หนองจาน 9 1 1 54 บร 3992 ศาลาเอนกประสงค์,ลานกฬ๊า,อาคารเกบ็ของ
47 หนองจับ 9 3 3 98 บร 4029 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ปลูกผักสวนครัว
48 หนองจับน้อย 9 0 0 83 บร 3994 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
49 หนองหวาย 9 25 0 37 บร 5899 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
50 หนองผือ 9 7 2 58 บร 4923 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
51 นาหนองผือ 9 5 3 61 บร 4902 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ที่ท้าการเกษตร
52 ปากหนองกวา้ง 9 13 0 9 บร 4036 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,แปลงปลูกไม้เศรษฐกจิ
53 หนองกดุหวัชา้ง 9 96 1 26 บร 5054 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
54 แองกะเบา 9 5 0 0 โรงสูบน้้าประปาภูมิภาค

บัญชี น.ส.ล.ทีย่งัไม่มีการก าหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
   ในเขตพ้ืนที ่ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์

หลักฐาน
ไร่ งาน วา น.ส.ล.เลขที่

55 กดุปลาตอง 9 29 3 56 บร 4901 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,แหล่งทอ่งเที่ยว
56 หนองไฮ 9 11 0 4 บร 00267 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ปลูกไม้เศรษฐกจิ
57 หนองแซง 9 8 3 78 บร 00246 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ปลูกไม้เศรษฐกจิ
58 กดุนาแซง 9 24 1 58 บร 4898 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,แหล่งทอ่งเที่ยว
59 กดุขี้ฮี 9 13 1 55 บร 4900 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค
60 หนองหมัด 9 5 0 35 18100 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค ,ปลูกผักสวนครัว
61 ตะกดุน้้าคัน 9 44 2 85 18099 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,แหล่งทอ่งเที่ยว
62 กดุปลาโพง 9 42 1 95 18105 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,แหล่งทอ่งเที่ยว
63 ปาุชา้สาธารณประโยชน์ 9 16 3 78 บร 3199 ปาุชมุชน
64 โนนทอ่น 9 33 2 5 บร 00268 ประปาส่วนถมูิภาค,ไม้เศรษฐกจิ
65 ดอนไห 9 38 2 98 ทเีล้ียงสัตว์
66 โนนนาตาแล 10 125 1 81 18096 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค-ที่เล้ียงสัตว์
67 หนองเมืองน้อย 10 10 0 92 18097 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ศาลหลวงพอ่ดุม
68 หนองน้อยหนองขุ่น 10 22 0 39 บร 00467 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ศาลาเอนกประสง,ศาลปูุตา
69 ดอนเมืองน้อย 10 49 2 76 บร 00244 ที่เล้ียงสัตว,์ปลูกไม้เศรษฐกจิ
70 หนองใหญ่ 12 ใช้น้้าอุปโภคบริโภค- ทีอ่อกก้าลังกาย-ทีพ่ักผ่อน

71 หนองอุม่หวัววั 12 1 0 0 ที่พกัผ่อน 
72 หนองคลองเกรียบ 13 33 0 0 ใชน้้้าอปุโภคปริโภค
73 ทุ่งหนองกก 13 1455 3 90 ที่เล้ียงสัตว์

บัญชี น.ส.ล.ทีย่งัไม่มีการก าหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
   ในเขตพ้ืนที ่ต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์

หลักฐาน
ไร่ งาน วา น.ส.ล.เลขที่

74 โนนปาุชา้ 13 ท้าเลเล้ียงสัตว์
75 ศาลากลางบา้น 3 0 0 33 อาคารเอนกประสงค์
76 หนองสิม 3 1 2 0 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ประมง,กอ่สร้างกฏิุสงฆ์
77 หางหนองอา้ยปรือ 3 ท้าเลเล้ียงสัตว,์ปลูกต้นไม้
78 กกกะบก 3 ท้าเลเล้ียงสัตว,์ปลูกต้นไม้
79 โค้งผีน้อย 3 ท้าเลเล้ียงสัตว,์ปลูกต้นไม้
80 หนองคลอฃแค 3 ใชน้้้าอปุโภคบริโภค,ปลูกต้นไม้
81 ปูุตา 8 0 1 88 ศาลปูุตา
82 โนนสวนรวม 8 3 22 ศาลปูุตา
83 ศาลากลางบา้น 5 0 1 0 ศาลาเอนกประสงค์
84 ดอนเหล่ียมน้อย 5 1 0 0 ท้าเลเล้ียงสัตว์
85 โนนสวนครัวรวม 4 2 0 0 กอ่สร้างประปาหมู่บา้น

หมายเหตุล าดับ ช่ือทีส่าธารณะประโยชน์ หมู่ที่
                         เน้ือที ่

ลักษณะการใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

ล าดับ ช่ือทีส่าธารณะประโยชน์ หมู่ที่
                         เน้ือที ่

ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหตุ

ล าดับ ช่ือทีส่าธารณะประโยชน์ หมู่ที่
                         เน้ือที ่

ลักษณะการใช้ประโยชน์

หมายเหตุ

ล าดับ ช่ือทีส่าธารณะประโยชน์ หมู่ที่
                         เน้ือที ่

ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหตุ

ล าดับ ช่ือทีส่าธารณะประโยชน์ หมู่ที่
                         เน้ือที ่

ลักษณะการใช้ประโยชน์
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.

2566- 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1 
ว่าที่ ร.ต.วิทยภัทร์ สมุติรัมย์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
    ปลัด อบต.บ้านจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและการประชาชาคม
ท้องถิ่น 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามที่คณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจาน ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน โดยรวบรวมข้อมูล
ปัญหา ความต้องการมาจากแผนชุมชน ซึ่ งคณะกรรมการชุมชน 
ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการในพ้ืนที่และกลั่นกรองมา
น าเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจานในเบื้องต้นแล้วนั้น จึงน ามาสู่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566- 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่
น าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 

น.ส.จรรยารักษ์ ช านิกล้า   ตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566- 2570)  
     นักวิเคราะห์ฯ  เพ่ิมเติม ฉบับ 
  ที่ 1 ที่ส่งมอบให้ทุกท่าน จะประกอบด้วยเอกสาร 3  ส่วน คือ 

1.แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
2.แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
3.แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์  

ซึ่งจะประกอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1.แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 
     1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     -จ านวน  85  โครงการ  งบประมาณ  38,426,600  บาท 

1.2  แผนงานบริหารทั่วไป 
     -จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 
นายแหวนชัย บุญเศษ   จากรายละเอียดดังกล่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีท่านใด 

ประธานสภาฯ  มีข้อเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 อ าเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่  
1 อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเอกฉันท์ 
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 4.2 โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 4  
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
    นายก อบต.บ้านจาน  ประจ าปี 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 40/43 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าบ้านกุดเทา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2 
เมตรลึก 1.30 เมตร ยาว 170 เมตร ลาดเอียง 1 :1:5 มีป้ายโครงการ  
ผมใคร่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ใหม่ ดังนี้ 

   งานปรับปรุงคลองส่งน้ าขนาดกว้าง 2.40 เมตร ปีกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร ลึก 1.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 120 เมตร ความลาด
เอียง 1:1:5 เมตร ตั้งไว้ 201,000 บาท 

   จึงเสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามท่ีนายก อบต.เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 แบบฟอร์มการลาของ ส.อบต. 
นายแหวนชัย บุญเศษ  แจ้งสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลา    
    ประธานสภาฯ  ของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงขอความ

ร่วมมือให้ทุกท่านถือปฏิบัติการลาให้ท าเป็นหลักฐานและลงลายมือชื่อตาม
แบบฟอร์มที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ    
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  ท่านประธานสภา ในวาระนี้ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    นายก อบต.บ้านจาน  1. ในเดือนมิถุนายน 2565 ประมาณปลายเดือนหลังจากที่มีการ

แก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลภายใน 30 วัน อาจจะมีการขอ
อนุญาตนายอ าเภอพุทไธสง เพ่ือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

  2. ให้สมาชิกทุกท่านเตรียมแผนงานโครงการ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
ซึ่งจะมีการประชุมตั้งแต่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 

  3. เรื่องผู้ป่วยโรคจิตเวช ซึ่งจะมีการด าเนินการ ซึ่งมีตัวอย่างที่
เกิดขึ้นที่ปั้ม ปตท. บ้านจาน ที่มีผู้ป่วยจิตเวชท าร้ายร่างกายคน หมู่ที่ 5  
ซึ่งน่าจะมีงบประมาณ 20 คน ในต าบลบ้านจาน คงต้องหาผู้มาปฏิบัติงาน
ในโอกาสต่อไป 

  4. กล้อง CCTV 3 จุดที่ผ่านบ้านข่อย บ้านบุ่งเบา บ้านจาน จุดละ 
2 ตัว ในงานนี้มอบรองปลัด อบต.บ้านจาน ไปหาข้อมูลด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่านจากที่ได้ประชุมมาในวันนี้ถือว่าสมควร    
    ประธานสภาฯ  แล้วในทุกๆประเด็น มีบางเรื่องต้องมีการประสานงานกันโดยตรง เพ่ือให้

งานมีความต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยประการใดก็ประสานงานมาได้เลย และ
ถ้าไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ก็ขอขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 12.45 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 

 
 
 
 
 
 
 

 


