
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่  15 กรกฎาคม  2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9 

สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.13
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.15 
สมาชิก อบต.ม.16
สมาชิก อบต.ม.16 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.17 
เลขานุการสภาฯ 

นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท ์
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหตุ 
1. นางประพิศ  จันณรงค์  สมาชิก อบต.ม.1    ขาด 
2. นายอภิชาต พุทธสอน  สมาชิก อบต.ม.1   ลา 
3. นายบุญเชาว  ปัณเขต   สมาชิก อบต.ม.2   ลา 
4. นายกมล       วัลลานนท ์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด    
5. นายบุญสม    โภครักษ์   สมาชิก อบต.ม.5   ลา 

/6. นางเรณู... 



 
6. นางเรณู  เหล็กจาน  สมาชิก อบต.ม.6   ลา 
7. นางอารีย์      แจ่มเจริญ  สมาชิก อบต.ม.8   ขาด 
8. นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์  สมาชิก อบต.ม.9   ขาด    
9. นางศลิษา มากสาคร  สมาชิก อบต.ม.13  ลา 
10. นายสุรศักดิ์   จักสาน  สมาชิก อบต.ม.15  ลา     
11. นายโกเมฆ  ประสิทธิ์พันธุ์  สมาชิก อบต.ม.18  ขาด 
12. นายชาญ    สุขคง   สมาชิก อบต.ม.19  ลา 
13. นายบุญสืบ  ตันสงวน  สมาชิก อบต.ม.19  ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นายศิวาภณ    ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ     ศรีกสิกิจ 
2. นายสุรพล   เกตุมา  เลขานุการนายกฯ  สุรพล       เกตุมา 
3. นางอ าไพวรรณ วรรณโชต ิ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชติ 
4. นางวรดาภา             สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา     สืบวงษ์ 
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ท่าหิน  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
6. นางอ้อย                 ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย          ปั้นบัว 
7. นางปทุมพร    โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร      โอภาสวัฒนา 
8. นางสาวพนัชกร    กลิ่นมะลิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะลิ 
9. นายณรงค์ศักดิ์      บุญขวัญ  นิติกร    ณรงค์ศักดิ์  บุญขวัญ 
10. นายประชันย์   เจริญสุข  นักทรัพยากรบุคคล  ประชันย์     เจริญสุข 
11. นายมานะ  ร้อยพวง  เจ้าพนักงานปูองกัน  มานะ         ร้อยพวง 
12. นางพัณณ์ชิตา          เจริญสขุ   นักวิชาการศึกษา ฯ  พัณณ์ชิตา    เจริญสุข 
13. นางสาวเดือนเพ็ญ      ควรมิตร  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เดือนเพ็ญ    ควรมิตร 
14. นางสาวเสาวนีย์        พวงยอด  นักวิชาการเงิน   เสาวนีย์       พวงยอด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยวิสามัญ สมัยที ่1/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายอภิชาต  พุทธสอน, นายบุญเชาว ปัณเขต,  

(ประธานสภาฯ)   นายบุญสม โภครักษ์, นางเรณู เหล็กจาน, นางศลิษา มากสาคร, นายสุรศักดิ์ จักสาน,  

 นายชาญ สุขคง, นายบุญสืบ ตันสงวน ครับ 

วันนี้เรามี 3 กิจกรรมคือร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณอาคารประชุมสภาฯ ,ประชุมสภาฯ 

หลังจากประชุมสภาฯเสร็จแล้ว รับประทานอาหารร่วมกัน และในเวลา 13.00 น.  

จะมีการแห่เทียนพรรษาไปวัดเนินดินแดง ครับ       

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที ่3/2562 วันที่ 10 มิ.ย.62    

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 วันที่ 10 มิ.ย.62 

(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที ่3/2562 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62  

  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลบ้านพระ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ เจ้าหน้าที่ชี้แจง ครับ 

(ประธานสภาฯ)   

น.ส.จันทร์เพ็ญ ท่าหิน รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักวิเคราะห์ฯ) บ้านพระ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค.2562        

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที ่ 

แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ในปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) มีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัด  

/แผนปฏิบัติ... 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจหน้าที่ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา

ห้าปี(พ.ศ.2561-2565) คะ ต่อไปเป็นรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-

2565) ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี        

มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ แผนพัฒนาภาคเดิมเป็นภาคกลาง ต่อมาเป็น

แผนพัฒนาห้าปี  เราอยู่ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก ภาคตะวันออก

ประกอบด้วย จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และอีกหัวข้อที่เปลี่ยนไปคือ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดแผนห้าปี คือ 1. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมให้เข้มแข็ง         

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณภาพ 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน     

4. การพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมคะ ต่อไปเป็นรายละเอียดร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าปี  

 แบบ ผ.01 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข         

และการกีฬา  

ปี 2563 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 510,000.-บาท  

ปี 2564 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 510,000.-บาท  

ปี 2565 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 510,000.-บาท  

        รวมทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณ 1,530,000.-บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีโครงการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่มีโครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ปี 2563 จ านวน 38 โครงการ งบประมาณ 15,380,900.-บาท  

ปี 2564 จ านวน 6 โครงการ จ านวน 2,765,000.-บาท  

ปี 2565 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 830,200.-บาท  

รวมทั้งหมด 47 โครงการ งบประมาณ 18,976,100.-บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แผนงานการเกษตร 

ปี 2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000.-บาท  

/ปี 2564... 
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ปี 2564 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000.-บาท 

ปี 2565 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000.-บาท 

รวมทั้งหมด จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 900,000.-บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

ปี 2563 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,275,708.-บาท  

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

   ปี 2563 จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 18,466,608.-บาท  

   ปี 2564 จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 3,575,000.-บาท 

   ปี 2565 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,640,200.-บาท 

   รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ งบประมาณ 23,681,808.-บาท 

   บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 

1. แผนงานบริหารทั่วไป  

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 30,300.-บาท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,600.-บาท 

รวม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 32,900.-บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข  

ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 59,000.-บาท 

3. แผนงานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 38,300.-บาท 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ16,990.-บาท 

ครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 424,800.-บาท 

รวม 6 โครงการ งบประมาณ 480,090.บาท  

4. แผนงานเคหะและชุมชน 

ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,000.-บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,300.-บาท 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 118,000.-บาท 

รวม 3 โครงการ งบประมาณ 127,300.-บาท 

   รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณ 699,290.-บาท  

บัญชีสรุป ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 
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จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,016,000.-บาท  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขและการกีฬา 

   ต่อไปเป็นรายละเอียดโครงการตามแบบ ผ.02  

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

1. โครงการอบรมอาชีพกลุ่ม เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ปี 2563 -

2565 งบประมาณปีละ 50,000.-บาท  

2. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ปี 2563-2565 งบประมาณ ปีละ 180,000.-

บาท  

3. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชนต าบลบ้านพระ 

ปี 2563-2565 งบประมาณปีละ 30,000.-บาท 

รวม 3 โครงการ ปีละ 260,000.-บาท 

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่ง

เรียนรู้ทางโบราณสถานส าหรับผู้สูงอายุในต าบลบ้านพระ ปี 2563-2565 งบประมาณ

ปีละ 250,000.-บาท  

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  

 1. ติดตั้งแผ่นราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล)หนา 2.5 มม.ยาว 90 ม. บริเวณสะพาน

บ้านหาดทราย ม.1 ปี 2563 งบประมาณปีละ 182,000.บาท 

 2. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 3 

(ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร   

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ปี 2563 งบประมาณ 335,800.-บาท 

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นบ้านนายส าราญ กลิ่นหอม ขนาด

กว้าง 4 ม.ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.     

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. ปี 2563 งบประมาณ 82,500.-บาท 

 4. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.7 เส้นซอยโปร่ง(ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง 

3.50 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย  0.02 ม. หรือพ้ืนที่ผิ วจราจรไม่น้อยกว่า       

507.50 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 -0.20 ม. ปี 2563 งบประมาณ 

18,500.-บาท 
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 5. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.7 เส้นหนองไข่ไก่ ซอย 3 แยกบ้านนางสมศรี

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 185 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า       

740 ตร.ม. ปี 2563 งบประมาณ 27,100.-บาท 

 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นบ้านนางส าเนียง ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. ปี 2563 งบประมาณ 315,000.-บาท 

 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 4 ขนาดกว้าง  

4 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. ไหล่ทาง

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. ปี 2563 งบประมาณ 474,000.-บาท 

 8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 เส้นนางบุญส่ง พวงผ่อง(ต่อเส้นเดิม)

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600ตร.ม. 

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. ปี 2563 งบประมาณ 296,000.-บาท 

 9. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.11 เส้นบ้านหนองจอก ซอย 1 แยกบ้านนาย

จรูญ ลมดี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร       

ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ปี 2563 งบประมาณ 74,900.-บาท 

 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 เส้นบ้านนางละเอียด เครือจันทร์

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840ตร.ม. 

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. ปี 2563 งบประมาณ 414,800.-บาท 

 11. ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 เส้นวัดหนองจอก ขนาด

กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 1,924 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 962 ตร.ม.  ปี 2563 งบประมาณ 476,900.-บาท 

 12. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในบริเวณส านักงาน

อบต.บ้านพระพ้ืนที่ด าเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 3,796.25 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร ปี 2563 งบประมาณ 921,400.-บาท 

 13. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เชื่อม ม.3 วางท่อ  

ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด dia 0.60 x 1 ม. พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 

145 ม. ปี 2563 งบประมาณ 240,800.-บาท 

 14. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ม.13 เส้นบ้านปุาเสือ ซอย 4 วางท่อระบายน้ า 

ค.ส.ล.ขนาด dia 1 x 1 ม. ยาว 8 ม. พร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ย ปี 2563 งบประมาณ 

22,600.-บาท 
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 15. ก่อสร้างวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.14 หัวเขานอก-หัวเขาใน หัวเขานอก  

วางท่อประปาพีวีซี ขนาด dia 2นิ้ว ยาว 764 ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ าจ านวน 33 จุด  

หัวเขาใน วางท่อประปาพีวีซี ขนาด dia 2นิ้ว ยาว 1,565 ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ า

จ านวน 57 จุด หรือปริมาณงานวางท่อยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 2,329 ม. แยกจุดใช้น้ า

รวมกันไม่น้อยกว่า 90 จุด ปี 2563 งบประมาณ 259,700.-บาท  

  16. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.11 บริเวณบ้านนายสวรรค์    

 เจือจาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 143,300.-บาท 

จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน  ขอแก้ไขจากนายสวรรค์ เจือจาน เป็นนางสวรรค์  เจือจานครับ 

(ส.อบต.ม.11)   

  17. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.11 บริเวณบ้านนายเพทาย 

นาคหิรัญ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 138,200.-บาท 

 18. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.14 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ 

ดาวแจ้ง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 138,200.-บาท 

 19. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณบ้านนางอุบล     

แสงแดง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 131,200.-บาท 

 20. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริ เวณบ้านนางเมจิรา  

สงวนชม ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 138,200.-บาท 

 21. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณบ้านนายเพ 

การะเกด ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 138,200.-บาท 

 22. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.18 บริเวณบ้านนางบุญเรือน 

คงค าศรี ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2563 งบประมาณ 138,200.-บาท 
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 23. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ศาลา 80 พรรษา ม.7 

ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 5 ม. พร้อมท าลูกกรง

เหล็กรอบ ปี 2563 งบประมาณ 185,200.-บาท 

 24. ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ค.ส.ล. ม.2 จ านวน 1 แห่ง ปี 2563 งบประมาณ 

56,500.-บาท  

 25. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวเขา ม.14 บริเวณบ้านนายเหมือน   

ลมดี จ านวน 1 ฝาย ปี 2563 งบประมาณ 83,000.-บาท 

 26. ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.เอนกประสงค์ บริเวณอาคารปูองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยอบต.บ้านพระ ขนาดกว้าง 11 ม. ยาว 15.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือ      

มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 170.50 ม. และรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 ม. 

ยาวไม่น้อยกว่า 17 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ปี 2563 งบประมาณ 236,300.-บาท  

 27. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศพด.อบต.บ้านพระ รื้อเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา

เปลี่ยนเชิงชายและรางระบายน้ าฝน ซ่อมแซมฝูาภายนอก -ภายใน ปี  2563 

งบประมาณ 553,200.-บาท 

 28. ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.5 เส้นซอยท่อน้ า-บ้านใหม่(จากศาลาเอนกประสงค์ ม.5-บ้านนายไพโรจน์) 

ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 988 ม. หรือ

พ้ืนที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 494 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด dia 

0.60x 1 ม. พร้อมบ่อพักน้ าส าเร็จ ยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 988 ม. ปี 2564 

งบประมาณ 1,871,200.-บาท 

 29. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.11 เส้นบ้านนายสุรศักดิ์ ค าดี ขนาดกว้าง    

5 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.     

ปี 2564 งบประมาณ 40,300.-บาท  

 30. ก่อสร้างวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.19 เลียบถนน ปจ 3008 วางท่อประปา 

พีวีซี ขนาด dia 2 นิ้ว ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 345 ม. พร้อมแยกจุดใช้น้ าไม่น้อย

กว่า 10 จุด ปี 2564 งบประมาณ 37,900.-บาท 

 31. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณบ้านนางรินรดา   

จิตติวราวรรณ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่อง

สูบน้ าแบบไฟฟูา(ซับเมิร์ส) ปี 2564 งบประมาณ 138,200.-บาท 
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 32. ขุดลอกคลองเปรม ม.9 ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 ม. 

ยาว 700 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,931 ลบ.ม.         

ปี 2564 งบประมาณ 232,800.-บาท  

 33. ถมดินภายในบริเวณส านักงานอบต.บ้านพระ พ้ืนที่ถมดินไม่น้อยกว่า 

5,129 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.80 ม.หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,103.20 ลบ.ม.    

ปี 2564 งบประมาณ 444,600.-บาท 

 34. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นเนินดินแดง(ต่อเส้นเดิม) ขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม.    

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. ปี 2565 งบประมาณ 161,300.-บาท  

 35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นบ้านนายอ านาจ ทัพเนตร    

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. 

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. ปี 2565 งบประมาณ 325,700.-บาท 

 36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นบ้านโรงเรียนอนุบาลเมือง

ปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

535 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. ปี 2565 งบประมาณ 343,200.-

บาท  

 37. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ม.1 บ้านหาดทราย ต.บ้านพระ    

ถึงสี่แยกหมาหอน ต.บ้านพระ อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

ปราจีนบุรี ปี 2563 งบประมาณ 900,000.-บาท 

 38. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณแยกถนนต่ า ม.6-19 ถึงบ้าน   

อบต.สืบ ปี 2563 งบประมาณ 2,700,000.-บาท   

 39. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณบ้าน อบต.สืบ ถึงปากทางเข้าวัด

หนองจอก ต.บ้านพระ ปี 2563 งบประมาณ 1,500,000.-บาท   

 40. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณปากทางเข้าวัดหนองจอก ถึง ม.10 

บ้านดงกระจาย ต.บ้านพระ ปี 2563 งบประมาณ 2,000,000.-บาท   

 41. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บริเวณ ม.3 ซอย 3 ต าบลบ้านพระ       

ปี 2563 งบประมาณ 336,000.-บาท   

 42. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ม.2 ต าบลบ้านพระ บริเวณ ซอย 2 ต าบล

บ้านพระ  ปี 2563 งบประมาณ 168,000.-บาท   
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 43. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ม. 9 ต าบลบ้านพระ บริเวณซอย 1     

บ้านดงหัวโขด ปี 2563 งบประมาณ 230,400.-บาท  

 44. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ม.8 ต าบลบ้านพระ บริเวณซอยถนนดิน 

ถึงคอนกรีต  ปี 2563 งบประมาณ 2,700,000.-บาท  

 45. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ม.8 ต าบลบ้านพระ บริเวณซอย 9     

สวนเงาะ ปี 2563 งบประมาณ 144,000.-บาท  

 46. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ม.8 ต าบลบ้านพระ บริเวณซอย 7     

สวนเงาะ ปี 2563 งบประมาณ 144,000.-บาท  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์  ข้อ 44. ขอแก้ไขจากซอยถนนดิน เป็นซอยบ่อดิน ครับ 

(ส.อบต.ม.8)       ข้อ 45. ขอแก้ไขจากบริเวณซอย 7 เป็นซอย 8 ครับ  

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน        47. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ม.4 ต าบลบ้านพระ บริเวณซอย 3         

(นักวิเคราะห์ฯ)    ประชาชื่น ปี 2563 งบประมาณ 609,600.-บาท  

รวม 47 โครงการ ปี 2563 งบประมาณ 15,380,900.-บาท ปี2564 งบประมาณ 

2,765,000.-บาท ปี 2565 งบประมาณ 830,200.-บาท 

ขอให้สมาชิกดูเอกสารที่แจกให้คะ ตอนที่ประชุมคณะพัฒนาท้องถิ่น โครงการวางท่อ   

ที่ได้อ่านไปแล้ว เป็นการวางท่อที่อยู่ในเส้นเดียวกัน ขอให้รวมโครงการคะ  

1. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ม.1,2,3,19 ถึงแยกหมาหอน งบประมาณ

เท่าเดิมคือ 1,404,000.-บาท  

2. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ม.8 ซอย 8 สวนเงาะ,ซอย 9 สวนเงาะ, 

ซอยบ่อดินถึงคอนกรีตและ ม.9 ซอย 1 รายละเอียดตามประมาณการของการ

ประชาส่วนภูมิภาค งบประมาณ 945,600.-บาท 

3. งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ม.4 ซอย 3 ประชาชื่น งบประมาณ 

609,600.-บาท 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ในวันที่ได้ประชุมแผนนั้น ได้ท าโครงการแยกกันมา ตอนนี้ขอให้รวมกันเพราะเป็น 

(ประธานสภาฯ)   ถนนเส้นเดียวกัน ตามเอกสารที่แจกครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ โครงการวางท่อขยายเขตประปา ม.9 ซอย 1 นั้น ไม่เชื่อมต่อกับ ม.8ซอยสวนเงาะ ครับ 

(ส.อบต.ม.9)   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีครับ  

(ประธานสภาฯ) 
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น.ส.จันทร์เพ็ญ ท่าหิน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว -แผนงานการเกษตร 

(นกัวิเคราะห์ฯ)  1. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร 

ต าบลบ้านพระ และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ปี 2563 -2564 

งบประมาณปีละ 300,000.-บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้งจ านวน 6 จุด หมู่ที่ 9 จุดควบคุมบริเวณกองทุนหมู่บ้าน(รายละเอียดตาม

มาตรฐาน ICT) ปี 2563 งบประมาณ 483,340.-บาท 

 - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้งจ านวน 6 จุด หมู่ที่  12 จุดควบคุมบริเวณบ้านผู้ ใหญ่บ้าน ม.12           

(รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT)ปี 2563 งบประมาณ 498,340.-บาท 

 - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้ งจ านวน 6 จุด หมู่ที่  16 จุดควบคุมบริ เวณศาลาอเนกประสงค์

(รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT) ปี 2563 งบประมาณ 498,340.-บาท 

 - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้งจ านวน 6 จุด หมู่ที่ 17 จุดควบคุมบริเวณบ้านผู้ใหญ่ ม.17(รายละเอียด

ตามมาตรฐาน ICT) ปี 2563 งบประมาณ 498,340.-บาท 

 - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้งจ านวน 4 จุด หมู่ที่ 19 จุดควบคุมบริเวณบ้านนางธัญชนก ก้อนเงิน      

(รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT)ปี 2563 งบประมาณ 297,348.-บาท 

แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 

- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองกันเกรา   

ม.16 ต.บ้านพระ –บ้านหนองหวาย ม.8 ต.ดงขี้ เหล็ก อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี            

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,207 ม. หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนที่  

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,242 ตร.ม. ปี 2563 งบประมาณ 6,016,000.-บาท  

 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ ์บริหารงานทั่วไป 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
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- บอร์ดติดประกาศประชาสัมพันธ์ตู้กระจกบานเลื่อน มีกุญแจล๊อกบานกระจก

กรอบท าด้วยอลูมิเนียม พ้ืนบุด้วยก ามะหยี่ ขนาด 1.20x2.40 ม.(ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปี 2563 งบประมาณ 12,000.-บาท 

- ตู้ เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด, มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชิ้น และ            

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)(รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)ปี 2563 งบประมาณ 5,500.-บาท 

- ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่ต่ ากว่า 148.90x41x87.90 ซม.     

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)ปี 2563 งบประมาณ 3,800.-บาท 

- เก้าอ้ีท างานแบบบุนวมมีล้อเลื่อนมีพนักพิงขนาดไม่ต่ ากว่า62x64x95-107 ซม. 

จ านวน 3 ตัวๆละ 3,000.-บาท(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)ปี 2563 

งบประมาณ 9,000.-บาท 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,600.-บาท

(รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT) 

   รวม 5 โครงการ ปี 2563 งบประมาณ 32,900.-บาท 

1. สาธารณสุข ประเภทครุภัณฑ์เกษตร  

- เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่องๆละ 59,000.-บาท(ตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ปี 2561) งบประมาณป ี2563  

1. การศึกษา ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

- โต๊ะท างานชนิดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่ต่ ากว่า 123x67x75.3 ซม. 

จ านวน 1 ตัวๆละ 4,500. -บาท(ไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

งบประมาณป ี2563  

- เก้าอ้ีท างานแบบบุนวมมีล้อเลื่อนมีพนักพิง ขนาดไม่ต่ ากว่า 60x60x60 ซม. 

จ านวน 1 ตัวๆละ 1,400. -บาท(ไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

งบประมาณปี 2563  

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 จ านวน 1 เครื่องๆละ 32,400.-บาท ส าหรับศพด.อบต.

บ้านพระ ห้องพยาบาล(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) งบประมาณปี 2563  
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2. การศึกษา ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

- เครื่องเสียง พร้อมล าโพง ขนาดไม่ต่ ากว่า 2,400 วัตต์ จ านวน 1 ชุดๆละ 

16,990.-บาท งบประมาณปี 2563   

3. การศึกษา ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 

- เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง(บริเวณส านักงานปูองกันฯ) จ านวน 9 ชุด ชุดใหญ่ 

1. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก(แบบถ่าง-หุบยกตัว) 1 ชุด 

2. อุปกรณ์แกว่งสะโพก-ทรงตัวคู่ 1 ชุด 

3. อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง-ขา 1 ชุด 

4. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 1 ชุด 

5. อุปกรณ์วงล้อหมุนยึดหยุ่นหัวไหล่คู่ 1 ชุด 

6. อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หัวไหล่(เดินแบบสลับเท้า) 2 ชุด 

7. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว 1 ชุด 

8. อุปกรณ์บาร์โหนคู่ 1 ชุด  

- ปี 2563 งบประมาณ 282,600.-บาท 

- เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ม.18(ชุดใหญ่) บริเวณตลาดชุมชน จ านวน 5 ชุด  

1. อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว 1 ชุด  

2. อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ 1 ชุด 

3. อุปกรณ์บิดเอวและย่ าเท้าสลับ 1 ชุด 

4. อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หัวไหล่(แบบเดินสลับเท้า) 1 ชุด 

5. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ 1 ชุด(ไม่มีในบัญชีราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ์) 

- ปี 2563 งบประมาณ 142,200.-บาท 

   รวม 6 โครงการ งบประมาณ 480,090.-บาท  

   เคหะและชุมชน  

- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

- เก้าอ้ีท างานแบบบุนวมมีล้อเลื่อนมีพนักพิงขนาดไม่ต่ ากว่า 60x70x100ซม. 

จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000. -บาท(ไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

งบประมาณปี 2563  

-  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

/-เครื่องพิมพ์... 
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- เครื่องพิมพ์แบบฉีด(Inkjet Printer)ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่องๆ

ละ 6,300.-บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานICT)งบประมาณปี 2563  

- ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

- ติดตั้งปูายจ ากัดความเร็วและปูายเตือนเขตโรงเรียน(โรงเรียนวัดบ้านพระ)จ านวน 

4 ปูาย ปี 2563 งบประมาณ 118,000.-บาท 

- ปูายจ ากัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 ปูาย 

- ปูายเตือนเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 ปูาย(ตามแบบ

กรมทางหลวงชนบทส านักอ านวยความปลอดภัย) 

   รวม 3 โครงการ ปี 2563 งบประมาณ 127,300.-บาท 

ทั้งหมดนี้เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม

สามารถสอบถามได้คะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ท่าน น.อ.ไพฑูรย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี ขอสอบถาม เรื่องการวางท่อขยายเขตน้ าประปา ของ ม.15, เรื่องเปลี่ยนไส้กรอง  

(ส.อบต.ม.15)  น้ าประปา ม.15 จ านวน 2 จุด ไม่มีอยู่ในแผนครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ผู้บริหารชี้แจง ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ เรื่อง เปลี่ยนไส้กรอง อยู่ในแผนงบซ่อมแซมประจ าปีครับ เรื่องขยายเขตน้ าประปา  

(รองนายกอบต.บ้านพระ) ได้ส่งเรื่องมาไม่ทันประชุมคณะกรรมการชุดแรก เพราะต้องรอประมาณการจากประปา 

   ด้วยครับ ซอยสันติสุขเป็นงบประปาส่วนภูมิภาคครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับร่างด้วยการยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม   มีมติรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  เชิญท่านรองศิวาภณครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ เรื่องแห่เทียนพรรษา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน 
(รองนายก อบต.บ้านพระ) ร่วมแห่เทียนไปวัดเนินดินแดงพร้อมกันครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้ทางผู้บริหารท าเรื่องไปทางการไฟฟูาภูมิภาค ขอเงินอุดหนุน 100% แต่ไม่แน่ใจ 
(ประธานสภาฯ)  ว่าจะได้หรือไม่ ครับ 
 

/นางอ าไพวรรณ... 
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นางอ าไพวรรณ วรรณโชติ ขอชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุน ถ้าเราตั้งงบประมาณประจ าปี 2563 ไปแล้ว ระหว่างนั้น 
(หัวหน้าส านักปลัด) ทางไฟฟูาได้ประมาณราคามา เราสามารถเพ่ิมเติมแผน ถ้ารายได้เกินข้อบัญญัติเรา

สามารถตั้งข้อบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ได้คะ  
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ จะด าเนินการตามเรื่องไฟฟูาให้ครับ 
(รองนายกอบต.บ้านพระ) 
นายสมชาติ ทองเฟ่ือง เรื่องไฟส่องสว่าง ม.12 ครับ 
(ส.อบต.ม.12) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ได้ประสานไปทางหลวงและทางการไฟฟูาแล้ว จะมาด าเนินติดตั้งเสาไฟของการไฟฟูา 
(รองนายกอบต.บ้านพระ) ให้ครับ 
นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ขอแจ้งว่า บ้านปุาเสือ ม.13 ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัด เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ  
(ส.อบต.ม.13) พอเพียง โดยมีการแข่งขันกัน 7 อ าเภอ คะ 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ม.13 บ้านปุาเสือ ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเศรษฐกิจพอเพียง   
(รองนายกอบต.บ้านพระ) เป็นตัวแทนของอ าเภอเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการแข่งขันกัน

ทุกจังหวัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปให้ก าลังใจและมีส่วนร่วมครับ ในปีหน้าจะได้รับโล่ห์
จากสมเด็จพระเทพฯ ครับ 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอสอบถามท่านสมาชิกเรื่องการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา ม.8, ม.9 สามารถรวมกัน 
(รองนายกอบต.บ้านพระ) ได้หรือไม่ครับ 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ของ ม. 8 ซอย 9และซอยบ่อดิน เป็นเมนเดียวกัน แต่ของ ม.9 ซอย 1 ห่างจากนี้ไปอีก  
(ส.อบต.ม.9)  2 กม.ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมได้ให้ผู้บริหารท าหนังสือไปการประปาฯ เรื่องสนับสนุน 100% เพราะรัฐบาล 
(ประธานสภาฯ)  ได้อุดหนุนเงินให้การประปา เรื่องไฟฟูาทางการไฟฟูายังไม่ได้ประมาณการราคามาให้ครับ  
นายสมชาติ ทองเฟ่ือง เรื่องไฟฟูา ม.12 จะด าเนินการแก้ไขให้อย่างไรครับ 
(ส.อบต.ม.12)   
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ งบเงินอุดหนุนต้องเข้าข้อบัญญัติ หมู่ไหนที่ใช้น้ าของการประปาส่วนภูมิภาค ก็ไม่สามารถ 
(ประธานสภาฯ)  ขอสนับสนุนถังประปาได้ครับ 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ เรื่องขยายเขตประปา ม.9 ซอย 1 โครงการ 43. ไว้ในร่างเหมือนเดิม งบประมาณ 
(รองนายก อบต.บ้านพระ) 230,400.-บาท ครับ 

แก้ในใบนี้คือตัดงบของ ม.9 ออก เหลืองบประมาณ ของ ม.8 งบประมาณ 715,200.-
บาท เนื่องจากเป็นคนละจุดกัน 

จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน ขอให้ผู้บริหารพิจารณางบมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ก่อนถึงหน้าแล้งครับ 
(ส.อบต.ม.11) 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.17 ไม่มีในร่างแผนฯครับ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
(ส.อบต.ม.17) 
 

/น.ส.จันทร์เพ็ญ... 
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น.ส.จันทร์เพ็ญ ท่าหิน เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสุนทร ศรีสุทโท ช่างได้รวบรวมเอกสาร 
(นักวิเคราะห์ฯ) และเช็คพิกัดแล้ว มีผู้ใช้น้ า 13 ราย แต่แปลงที่ดินไม่ติดต่อกัน 30 ไร่ และได้แจ้งทาง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะสนับสนุนคณะแรก ที่ดินต้องติดต่อกัน 
30 ไร่ คณะกรรมการสนับสนุนแผนจึงขอระงับโครงการนี้ไว้ก่อน 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ การเจาะบ่อบาดาล อย่างน้อย 5 ราย ที่ดินต้องติดต่อกัน 30 ไร่ ผู้ที่ให้ไปแล้ว ไม่สามารถ 
(ประธานสภาฯ)  ขอได้อีกครับ 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื่องไฟฟูา ม.11 (บ้านนายสุรศักดิ์  ค าดี) ไม่มีในแผนฯ ขอให้ชี้แจงครับ 
(ส.อบต.ม.11) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ถ้าไฟฟูาไม่ประมาณการราคามาให้ ก็ไม่สามารถบรรจุในแผนได้ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.จันทร์เพ็ญ ท่าหิน ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบคะ ว่าตอนท าประชาคมเข้ามาทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งท าเรื่องขยาย
(นักวิเคราะห์ฯ)  เขตไฟฟูาและประปามานั้น หมู่ไหนท าเข้ามาก่อน ก็จะท าหนังสือประสานไปก่อน        

ก่อนการประชุมคณะกรรมการต้องมียอดประมาณการ ช่าง อบต.ก็ไม่สามารถประมาณ
การราคาเองได้ การไฟฟูาประมาณการให้ไม่ทัน ก็ไม่สามารถน าเข้าคณะกรรมการ
สนับสนุนชุดแรกได้ แต่การประปาท าประมาณการมาให้คะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ)  
ปิดประชุม   เวลา 12.05 น. 
 
 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)      ส าเร็จ เวชกามา    (ลงชื่อ)           ดิเรก เจือจาน 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (จา่สิบเอกดิเรก เจือจาน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


