
1 
 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 22 เดือน สิงหาคม 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. นางปิยาภรณ์ จันทร์หา   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายชรพล สุมชาวง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
7. นายอุทัย เดชพลกรัง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
9. นายสันติ พันธะมา   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. นางสาวจรรยารักษ์ ช านิกล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 



2 
 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วม         
      เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  
                                        2/2565 จากการตรวจสอบสมาชิกผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
                                        จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบต่อไป    
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแหวนชัย บุญเศษ  เรียนท่านนายกฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ประธานสภาฯ                    วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ ที่ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะญัตติเรื่องของ

เงินของงบประมาณสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ในวาระนี้ มีข้อ
ราชการจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้  

   1.1 สรุปผลการฝึกอบรมของ ปลัด อบต.ที่ มทบ.26 บุรีรัมย์ 
ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ในส่วนของการฝึกอบรม หลักสูตร 
     เลขานุการสภาฯ รุ่นที่ 2 ที่มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศึก) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าอบรม 100 
คน จาก 4 อ าเภอ ประกอบด้วยอ าเภอพุทไธสง นางรอง เฉลิมพระเกียรติ 
และอ าเภอประโคนชัย สรุปได้ดังนี้ 

      - เป็นการฝึกอบรมเพ่ือการท างานร่วมกันภายในชุมชน – 
องค์กร เน้นการท างานร่วมกัน ท างานเป็นทีม มีความรักสามัคคี และต้อง
มีวินัย มีการฝึกแบบทหาร 

      - เป็นการฝึกอบรมในเรื่องของอาชีพลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
และงานอื่นภายในหมู่บ้านภายในครัวเรือน 

      - เป็นการฝึกอบรมให้ผู้น าน าความรู้มาถ่ายทอดให้หมู่บ้าน  
มีการพ่ึงพาตนเองตามรอยพ่อรัชการที่ 9 โดยชี้ให้เห็นทุกข์ ปลุกให้ขึ้นมา 
สู้แล้วให้ความรู้สู่การลงมือท า เช่น การปลูกป่า ปลูกพืชผักสวนครัว  
การท าปุยยชีวภาพ การแก้ไขปญญหา ห้องน้ าห้องส้วมเต็ม การแก้ไขปญญหา
ปุยยเคมีแพง เป็นต้น 

      - ท่านใดอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามได้โดยตรง 
  1.2 โรคมือเท้าปากในเด็ก 
  ใคร่ขอฝากทุกท่านให้ดูแลและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอาคาร

บ้านเรือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอาคารชั้นเดียว มีความชื้นสูง เน้นให้ท า
ความสะอาด ล้างมือด้วยสบู่ 

  1.3 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ขอเชิญท่าน ส.อบต. ทั้ง 13 
หมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ทั้ง 13 หมู่บ้าน ผอ.รพ.สต. 
และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม  สปสช. และหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละสองหมื่นบาท โดยประชุมที่ อบต.
แห่งนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หนังสือจะน าส่งวันนี้ครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของ 
    นายก อบต.บ้านจาน การเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565  

ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบแล้วปีนี้ อบต.บ้านจานไม่ได้รับการจัดสรรมาเลย 
ซึ่งทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาทั้งหมด ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งก็มี
โครงการที่หลากหลาย ทาง อบต.บ้านจานก็ได้เสนอโครงการเข้าไป
ประมาณ 4 – 5 โครงการ ซึ่งคงต้องมีการตรวจสอบเอกสารว่าถึงมือหน่วย
เหนือหรือไม่อย่างไร ซึ่งทาง อบต. เราก็จะจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเสนอของบ
ทุกปี 

  3.2 ติดตามโครงการบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8  
บ้านของนางศรัญญา พูนผล ได้ประสานงานไปยังปลัดอาวุโสแล้ว

ว่าอยู่ระหว่างการท าเอกสารขอซื้อขอจ้างวัสดุอุปกรณ์ ในวงเงินหกหมื่นบาท
จากกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคาดว่าหน้าจะด าเนินการได้ในเร็ววันนี้ 

3.3 การเกษียณอายุราชการของพนักงาน 
ในปี 2565 ในสิ้นเดือนกันยายน 2565 อบต.บ้านจาน มีผู้

เกษียณ 1 คนคือ นายปรีดี  กัณหา ต าแหน่งนักจัดการงานทั่ ว ไป 
(ลูกจ้างประจ า) โดยได้รับบ าเหน็จบ านาญตามอายุราชการ ในส่วนของการ
จัดงานเลี้ยงส่งอ าลาชีวิตราชการจะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องด่วนเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2566 

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายแหวนชัย บุญเศษ   ท่านสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ของ อบต.บ้านจาน ซึ่งสมาชิก
ได้รับหลักการวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เพ่ือให้
เข้าใจตรงกันผมใคร่ขอให้ปลัดได้ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติ จากนั้น
ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปต่อไป 

ว่าที่ร.ต.วิทยภัทร์  สมุติรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสรุป 
 เลขานุการสภาฯ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 2  
ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่สภาฯ จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ข้อ 59  
การแปรญัตตจิะกระท าได้เฉพาะการขอลดราจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงิน 
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  ค าแปรญัตติเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการแปร
ญัตติ ข้อ 60 ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  
เว้นแต่ผู้บริหารเป็นผู้แปร ข้อ 61 ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการที่มี 
ข้อผูกพัน เช่น รายจ่ายที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ในส่วนการด าเนินการอ่ืนๆ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการตามระเบียบแล้ว ซึ่งจะได้ชี้แจง 
ในล าดับต่อไป 

นายแหวนชัย บุญเศษ   ท่านสมาชิก ตามเอกสารในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2566 นี้ จะแบ่งเป็นส่วนตามเอกสาร 
  1. งบกลาง 
  2. งบบุคลากร 

3. งบด าเนินงาน 
4. งบลงทุน 
5. งบเงินอุดหนุน 
6. งบรายจ่ายอื่น 

    และขอเชิญคุณวาสนา แป้นพะยอม ประธานแปรญัตติต่อไป 
นางวาสนา แป้นพยอม   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอสรุปผลการ  
     ประธานสภาฯ  ด าเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 
 

 
ที ่บร (สภ) 83001 /                               สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
                      230 หมู่ 7 ต าบลบ้านจาน  อ าเภอพุทไธสง 
                                จังหวัดบุรีรัมย ์31120 

             19 สิงหาคม 2565   
 

เรื่อง     รายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการแปรญัตติ วาระท่ี 2 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน       
  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน สมัยประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 วาระท่ี 2 โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 

1. นางวาสนา   แป้นพะยอม      สมาชิกสภา อบต.บ้านจาน หมู่ที่  7  ประธานกรรมการฯ 
2. นายวิรัตน์    คานกลาง       สมาชิกสภา อบต.บ้านจาน หมู่ที่  3  กรรมการฯ 
3. นายรัตนวุธ  ชะนะหาญ  สมาชิกสภา อบต.บ้านจาน หมู่ที่  4  กรรมการฯ 
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  จากการรอรับเอกสารจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน ทั้ง 13 หมู่ ที่มายื่น
เอกสารขอแปรญัตติฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ทั้ง 13 หมู่ ยื่นเอกสารเพ่ือขอแปรญัตติแต่อย่างใด ทางคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง     
3 ท่าน มีความเห็นชอบตรงกันว่าเห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

       วาสนา 
            (นางวาสนา  แป้นพยอม) 
                                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน หมู่ที่ 7 
       ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
งานกิจการสภา 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทรศัพท์  0  4465 560๐ ต่อ 17 
โทรสาร   0  4465 560๐ ต่อ 17 
 
 

และขอสรุปเงินงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน และเห็นควร
ให้คงร่างเดิมเอาไว้ ดังนี้ 

1. งบกลาง  =  18,997,520.- บาท 
  2. งบบุคลากร  =  15,548,560.- บาท 

3. งบด าเนินงาน  =  6,643,400.- บาท 
4. งบลงทุน  =  5,118,000.- บาท 
5. งบเงินอุดหนุน =  1,991,600.- บาท 
รวมทั้งสิ้น  48,299,080.- บาท 
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ที่ บร (สภ) 83001 /                             สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
                      230 หมู่ 7 ต าบลบ้านจาน  อ าเภอพุทไธสง 
                                จังหวัดบุรีรัมย ์31120 

               สิงหาคม 2565   
 

เรื่อง     ให้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน       
  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน สมัยประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
 

1. นางวาสนา   แป้นพยอม       สมาชิกสภา อบต.บ้านจาน หมู่ที่  7   ประธานกรรมการฯ 
2. นายวิรัตน์    คานกลาง       สมาชิกสภา อบต.บ้านจาน หมู่ที่  3   กรรมการฯ 
3. นายรัตนวุธ  ชะนะหาญ  สมาชิกสภา อบต.บ้านจาน หมู่ที่  4   กรรมการฯ 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและวิธีการงบประมาณคณะกรรมการจึงขอเชิญท่าน  
ในฐานะผู้บริหารได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและรายละเอียดอ่ืนๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2566  
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
            (นางวาสนา  แป้นพยอม) 
                                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน หมู่ที่ 7 

   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 
งานกิจการสภา 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทรศัพท์  0  4465 560๐ ต่อ 17 
โทรสาร   0  4465 560๐ ต่อ 17 
 
นายแหวนชัย บุญเศษ    ท่านสมาชิกทุกท่าน จากที่คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปมาคือให้ 

    ประธานสภาฯ คงร่างเดิมเอาไว้โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งทุกท่านคงพิจารณาแล้วว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้เหมาะสมแล้ว สามารถด าเนินการได้ ไม่ทราบว่ามีท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผลขอพักการประชุม 

 
  - พักการประชุม 30 นาที – 
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  เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.20 น. 
นายแหวนชัย บุญเศษ    ท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านจาน ทุกท่าน ผู้มาประชุมทุกท่านขอ 

    ประธานสภาฯ ปรึกษาหารือในที่ประชุมก่อนว่าเห็นสมควรประการใดว่า 
  1. เห็นควรด าเนินการว่าจะให้ด าเนินการในวาระท่ี 3 ต่อหรือไม่ 
  2. เห็นควรให้มีการประชุมในวันพรุ่งนี้ 
      ขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 

วาระท่ี 3 
  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 

ของ อบต.บ้านจาน วาระท่ี 3 
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่านตามท่ีนายก อบต.บ้านจานได้เสนอญัตติว่าด้วย  

ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อสภาฯ และได้
ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามล าดับมาแล้วนั้น โดยตั้งงบประมาณรายรับ – 
ร ายจ่ าย ไว้ ทั้ ง สิ้ น  48 ,299 ,080 . - บาท จึ งขอจ้ า งถึ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
ของ อบต.บ้านจาน วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ  
จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาในวาระ 
ที่ 3 นี้ ให้ที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่
ขอให้สมาชิกยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านจานเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ได้ 

   4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
         4.2.1 คณะกรรมการ สปสช.อบต.บ้านจาน 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านจาน และผู้เข้าร่วมประชุม 
    นายก อบต.บ้านจาน ทุกท่าน ในเรื่องของ สปสช. อบต.บ้านจาน คณะกรรมการชุดที่ผ่านมาได้ครบ 

วาระลงจึงขออ้างถึง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 
31,36,47 ประกอบกับข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ เ พ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์คณะกรรมการ สปสช.  
มีทัง้โดยต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน  ผู้แทน อสม.ประมาณ 
15 – 17 คน ในวันนี้จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกในส่วนของสมาชิก
สภา อบต.ร่วมเป็นกรรมการ จ านวน 2 คน ขอให้สภา อบต.บ้านจาน พิจารณา 

นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอให้ทุกท่านร่วมพิจารณาและเสนอชื่อผู้ 
    ประธานสภาฯ รับรองตามระเบียบและขั้นตอนครับ 
   1. ผู้เสนอ นางวาสนา แป้นพะยอม ส.อบต. หมู่ที่ 7 
    ผู้ถูกเสนอ นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. หมู่ที่ 4 
       ผู้รับรอง 1. นายอรรถพล เพ่ิมพูน ส.อบต. หมู่ที่ 5 
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         2. นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 3 
   2. ผู้เสนอ นายราวี หนูไธสง ส.อบต. หมู่ที่ 10 
    ผู้ถูกเสนอ นางนงเยาว์ เฉียบแหลม ส.อบต. หมู่ที่ 8 
       ผู้รับรอง 1. นายศตวรรษ ฉากไธสง ส.อบต. หมู่ที่ 2 
        2. นายอ่อนตา คูดงบัง ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการ สปสช. ในสัดส่วนของ ส.อบต. 2 

คน คือ 
    1. นายรัตนวุธ ชะนะหาญ 
    2. นางนงเยาว์ เฉียบแหลม 
   4.2.2 คณะกรรมการตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๔๐๘.๒/ ๓๗๔๙ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนงาน
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ  ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพปญญหาและบริบทของพ้ืนที่ เช่น ค าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะของประชาซน ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมการประชุม
การสัมมนา การณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินการตามโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆ
เหมาะสมกับสภาพปญญหาและบริบทของพ้ืนที่ ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. การด าเนินการโครงการ 
    ๑ ๑ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าประชาคมหมู่บ้าน/

ชุมชน เพ่ือให้ได้มติที่ประชุมว่าในหมู่บ้าน/ชุมชน จะเลือกท าโครงการ 
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้าง โดยให้เลือกท าโครงการ
ตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนที่ และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และราชการเป็นส าคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

    ๑.๒ กรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน มีความประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการโครงการให้ท าหนังสือแจ้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ในการไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการแทนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือก
ท าอย่างน้อย ๓ โครงการ และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการ
เป็นส าคญั 

   ๑ .๓ ในกรณีที่หมู่ บ้ าน/ชุมชน ใน พ้ืนที่ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มีการด าเนินการโครงการมีกิจกรรมที่มีเป้ าหมาย 
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วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินการในลักษณะเดียวกัน อาจพิจารณาด าเนิน
การบูรณาการโครงการร่วมกันได้ แต่ต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ เป็นมติที่ประชุ หมู่บ้าน/ชุมชนใด  
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องใด เพ่ือความถูกต้องของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

    ๑.๔ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    1.๕ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณให้องค์ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงการ และน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ โอน
งบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ด าเนินการ 
ตามโครงการที่เสนอขอ โดยอาจพิจารณาโอนผ่านบัญชีที่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งมีอยู่แล้ว หรืออาจพิจารณาเปิด
บัญชีใหม ่

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรพิจารณาคัดเลือกผู้แทน  
ส.อบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการตามโครงการนี้ 2 คน ขอให้สภา 
อบต.บ้านจาน พิจารณา 

1. ผู้เสนอ นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. หมู่ที ่4 
 ผู้ถูกเสนอ นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 3 
    ผู้รับรอง 1. นายพุฒ นาคเครือ ส.อบต. หมู่ที่ 13 
      2. นายประดิษฐ์ แสนมณี ส.อบต. หมู่ที่ 1 
2. ผู้เสนอ นางวาสนา แป้นพยอม ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 ผู้ถูกเสนอ นายอรรถพล เพ่ิมพูน ส.อบต. หมู่ที่ 5 
    ผู้รับรอง 1. นายรัตนวุธ ชะนะหาญ ส.อบต. หมู่ที่ 4 
     2. นายวิรัตน์ คานกลาง ส.อบต. หมู่ที่ 3 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ 
   1. นายวิรัตน์ คานกลาง 
   2. นายอรรถพล เพิ่มพูน 
 เป็นคณะกรรมการตามโครงการพระราชด าริฯ ด้านสาธารณสุขในต าบล 

บ้านจาน 
   4.3 การขออนุมัติกันเงิน 
นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานฯ และผู้มาประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผมใคร่ขอ 
    นายก อบต.บ้านจาน ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ 

ข้อบัญญัติต าบลว่าด้วยรายจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖6 อย่างเป็นเอกฉันท์  
ซึ่งจะได้น าเงินไปด าเนินการตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบต . ต่อไป  
จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ในเรื่องของการกันเงิน คงต้องอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
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อปท.พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕  
การกันเงิน ข้อที่ ๕๙ 

ข้อ ๕๘ ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ผู้บริหารท้องถิ่น อาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวัน
ท าการสุดท้ายของปีนั้น 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี โดยขออ านาจสภาฯ พิจารณากันเงิน 4 
โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์  ตั้งไว้ 
152,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่อย หมู่ที่ 5 
สายทางเข้าศาลปู่บ้านข่อย ตั้งไว้ 199,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า หมู่ที่ 3 
เส้นทางไปฝายน้ าล้นต่อจากถนน คสล. เดิม ตั้งไว้ทั้งสิ้น 147,000.- บาท 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุกผิวทาง) หมู่ที่ 
13 สามแยกประปาถึงนานายโปร่ง เฉื่อยไธสง ตั้งไว้ 110,000.- บาท 
กระผมจึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้กันเงินทั้ง 4 โครงการ ด้วยเหตุปญจจัย
หลายประการ ขอให้สภาฯ พิจารณา 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กันเงินตามระเบียบฯ ทั้ง 4 โครงการ 
   4.4 การขอรับอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า 

นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมได้รับเอกสารจาก 
    นายก อบต.บ้านจาน   การประปาสตึก จึงน าเสนอต่อสภาฯ ตามเอกสาร ดังนี้ 
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   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังกล่าว ผมจึงขอให้สภาฯ พิจารณาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของระบบ
ประปาหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน และสถานที่สาธารณะใดๆ ก็ต้องมีการ
ด าเนินการเช่นนี้ ยกตัวอย่างเช่นที่สาธารณะที่ทาง อบต.บ้านจานขอใช้อยู่ 
ในปญจจุบันเช่นกันก็ต้องมีการด าเนินการแบบเดียวกันนี้ ขอให้ สภาฯ 
พิจารณา 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค
เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อด าเนินกิจการประปา เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ก่อสร้างหน่วยบริการพุทไธสง พร้อมทั้งระบบผลิต วางระบบท่อ บ้านพัก
พนักงาน พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค และก่อสร้างสถานีสูบน้ าดิบ 
แรงต่ าแม่มูล 



12 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ    
นายแหวนชัย บุญเศษ  ท่านสมาชิกในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ก็ฝากทุกท่านในเรื่อง 
    ประธานสภาฯ  1. โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงโรคลัมปีสกิน ทางราชการได้ขยายเวลา

ออกไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ในพ้ืนที่เราเห็นว่าเริ่มมีเกิดขึ้นที่  
หมู่ที่ 10 ขอให้ถ่ายภาพสัตว์และรีบรายงานด่วนเพ่ือขอความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลต่อไป 

  2. การติดตั้งกล้อง CCTV ใน 3 จุด คือถนนสี่เลน หน้าวัดโพธิ์ 
บ้านจาน บ้านบุ่งเบา และบ้านข่อย ตอนนี้บริษัท TOT อยู่ระหว่างการ
ติดตั้งและทดลองการใช้งานอยู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการระงับ
ยับยั้งป้องกันเหตุเภทภัยได้ในระดับหนึ่งโดย อบต.ท า MOU แบบเช่าเป็น
รายปี 

  และจากที่ประชุมมาในวันนี้มีท่านใดจะสอบถามอะไร หรือชี้แจง
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอ
ปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

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/ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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