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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางประพิศ     จันณรงค์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
นางจงจิต        ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
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 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธุ์ 
นายบุญสืบ     ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

ประธานสภาฯ 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางประพิศ     จันณรงค์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายกมล        วัลลานนท์ 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
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นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
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ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
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นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหตุ 
1. นายบุญเชาว    ปัณเขต สมาชิกสภา อบต.ม.2  นายบุญเชาว    ปัณเขต 
2. นายกมล        วัลลานนท ์ สมาชิกสภา อบต.ม.3  นายกมล        วัลลานนท์ 
3. นายจ้อย        นวนส าลี สมาชิกสภา อบต.ม.4  นายจ้อย        นวนส าลี 
4. นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล สมาชิกสภา อบต.ม.6  นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 

/5.นางอารยี ์



5. นางอารีย์       แจ่มเจริญ สมาชิกสภา อบต.ม.8  นางอารีย์       แจ่มเจริญ  
6. นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.9  นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
7. นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.9  นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
8. นางศลิษา      มากสาคร สมาชิกสภา อบต.ม.13  นางศลิษา      มากสาคร 
9. นายชาญ       สุขคง  สมาชิกสภา อบต.ม.19  นายชาญ       สุขคง  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา   บ ารุงวัด นายก อบต.บ้านพระ  ปัญญา       บ ารุงวัด 
2. นายศิวาภณ   ศรีกสิกิจ รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ      ศรีกสิกิจ 
3. นางประคอง   บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ   ประคอง      บุญฤทธิการ   
4. อ าไพวรรณ    วรรณโชต ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านพระ อ าไพวรรณ  วรรณโชติ 
5. นางวรดาภา   สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ   วรดาภา      สืบวงษ์ 
6. นายธีระยุธ    เดชะ   นายช่างโยธา   ธีระยุธ       เดชะ  
7. นางสาวพนัชกร  กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนัชกร      กลิ่นมะลิ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยวิสามัญ สมัยที ่2/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล, นางอารีย์  แจ่มเจริญ,  

(ประธานสภาฯ)   นายทศพล  เหมือนพิทักษ์ ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2/2563 วันที่ 7 เม.ย.63 

(ประธานสภาฯ)        มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญคุณสุจิรา ครับ 

นางสุจิรา  นรินทร์วงษ์ ขอแก้ไขหน้าที่ 18 จากเดิมเรื่องท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.13 แก้ไขเป็นเรื่องศาลากลางบ้าน  

(ส.อบต.ม.13)  ม.13 คะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอแก้ไขหน้าที่ 18 บรรทัดที่ 10 จากเดิมเรื่องการสร้างที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน แก้ไขเป็น 

(ประธานสภาฯ)  เรื่องการสร้างศาลากลางบ้านครับ 

ร.ต.ส าเร็ต เวชกามา  ขอแก้ไขหน้าที่ 8 จากเดิมตั้งแต่ขออนุญาตเสริมตรงทางแยกเป็นต้นไป แก้ไขเป็นถนน  

(ส.อบต.ม.14)  ซอยท่อน้ าที่ขึ้นมาเชื่อมระหว่างถนนเส้นหลักถนนหมายเลข 33 อยากให้ขยายทางแยก 

  ให้กว้างเพ่ือการสัญจรไป-มา จะได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น ครับ    

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ขอแก้ไขหน้าที่ 18 บรรทัดสุดท้าย จากเดิมให้ปล่อยน้ าลงคลอง หนองจอก-หนองวาย  

(ส.อบต.ม.11)  แก้ไขเป็นให้ปล่อยน้ าลงคลอง หนองจอก-หนองหวาย ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

 (ช่วยเหลือประชาชนต าบลบ้านพระ จากสถานการณ์โรคระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 

 โคโรนา 2019(COVID-19)) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านปลัดชี้แจงเงินสะสม ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 
/นายวงศ์ธวัช... 
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นายวงศ์ธวัช สาวาปี  1.ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 8 พ.ค.63 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  

(ปลัด อบต.บ้านพระ) ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝากก.ส.ท.หรือก.ส.อ. แล้ว 

จ านวน 65,824,541.24 บาท ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย 

แต่ยั ง ไม่ ได้ ด า เนินการหรืออยู่ ระหว่ างด า เนินการและยั ง ไม่ ได้ เบิกจ่ ายจ านวน 

12,832,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันจ านวน 52,992,541.24

บาท ส ารองงบบุคลากร(3 เดือน)จ านวน 3,489,000.-บาท ส ารองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, 

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์(3เดือน)จ านวน 34,500.-บาท เงินสะสมคงเหลือ จ านวน 

59,469,041.24บาท ส ารองกรณีสาธารณภัย10% จ านวน 4 ,946,904.62บาท 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 44,522,137.12บาท 2.ทุนส ารองเงินสะสม 

ณ  วั นที่  8  พ . ค . 63 จ า น วน  55,053,179.92 บ าท ข้ อ ร ะ เ บี ย บ ( 1)ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.(ฉ.2)พ.ศ.2548 ข้อ 89 อปท.อาจใช้จ่าย          

เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้     

1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของอปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของอปท.หรือกิจการ  ที่จัดท าเพ่ือ

บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.หรือตาม

กฎหมายก าหนด                                                                                      

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปทแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว    

3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ

กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน                                                        

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้

จ่ายเงินสะสมนั้นยกเลิกไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย

ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอขอบคุณ ท่านปลัดครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 

(ประธานสภาฯ)  - เรื่องเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

นายปัญญา บ ารุงวัด  วันนี้จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส 

(นายกอบต.บ้านพระ) โคโรนา 2019(โควิด-19) ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

เรื่องการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019(โควิด-19) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)    
ได้มีการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วประเทศ         
ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมไปถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19) โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่างๆในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพระ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
ข้อ 16(12) ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่ วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ    
ครัวเรือนละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) จึงก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
1.มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบ านาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
2.เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
3.เป็นแรงงาน ลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ         
4.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
(โควิด-19) ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี                             
4.1 เป็นผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ และได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคท าให้ต้องหยุด    
การประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้        
หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการด ารงชีพ  
4.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงานหรือลดเวลา
ท างาน ท าให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการด ารงชีพ  
4.3 เป็นผู้มี ฐานะยากจนหรือทุพพลภาพประกอบอาชีพด้วยความยากล าบาก            
และการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ท าให้ประสบปัญหาใน
การด ารงชีพ  

/5.ไดร้ับเงิน... 
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5. ได้รับเงินสงเคราะห์ความช่วยเหลือครอบครัว 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว  
โดยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
(โควิด-19) ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนได้ที่ก านันต าบลบ้านพระ, 
ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, สมาชิกสภา อบต.บ้านพระหรือประธาน อสม.ประจ า 
หมู่บ้าน ในหมู่บ้านเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ และในวันนี้ประชุมสภา
เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ผู้ผ่านหลักเกณฑ์มีดังนี้  
หมู่ 1 จ านวน 38 ครัวเรือน,หมู่ 2 จ านวน 35 ครัวเรือน,หมู่ 3 จ านวน 36 ครัวเรือน,                     
หมู่ 4 จ านวน75 ครัวเรือน,หมู่ 5 จ านวน 106 ครัวเรือน,หมู่ 6จ านวน 157 ครัวเรือน,                  
หมู่ 7 จ านวน 150 ครัวเรือน,หมู่ 8 จ านวน 100 ครัวเรือน,หมู่ 9 จ านวน 93 ครัวเรือน,                  
หมู่ 10 จ านวน 87 ครัวเรือน,หมู่ 11 จ านวน 124 ครัวเรือน,หมู่ 12 จ านวน 80      
ครัวเรือน,หมู่ 13 จ านวน 64 ครัวเรือน,หมู่ 14 จ านวน 161 ครัวเรือน,หมู่ 15 จ านวน 
87 ครัวเรือน,หมู่ 16 จ านวน 97 ครัวเรือน,หมู่ 17 จ านวน 141 ครัวเรือน,หมู่ 18 
จ านวน 123 ครัวเรือน,หมู่ 19 จ านวน 66 ครัวเรือน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    
จ านวน 1,820 ครัวเรือนๆละ1,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820,000.-บาท     
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ    
ในการส ารวจและขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาด้วยครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม(ช่วยเหลือประชาชนต าบลบ้านพระ จากสถานการณ์        
โรคระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)) จ านวน 1,820ครัวเรือนๆละ 
1,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,820,000.-บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    

  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 14 บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิติ  ครุฑอ้วน  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ กองช่าง ชี้แจงครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายธีระยุธ  เดชะ   ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ สมัยสามัญท่ี 2/2563 วันที่ 

(นายช่างโยธาฯ)   7 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิติ  ครุฑอ้วน ขุดเจาะบ่อบาดาล    

ขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) ติดตั้งถังเหล็ก 

 

/เก็บน้ ารูป... 
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  เก็บน้ ารูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ ารูป

ทรงกระบอก ขนาด dia 1.50 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ตามข้อเท็จจริง ตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้ างของท้องถิ่ น  แบบระบบประปา ท.5 กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย โดยแบบมาตรฐานถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม.  (แบบ ท.5-07)และ

ถังกรองน้ ารูปทรงกระบอก(แบบ ท.5-09) ซึ่งตามแบบมาตรฐานขนาดถังกรองน้ ารูป

ทรงกระบอกมีขนาด dia 1.15 ม. แต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูลขนาด

ถังกรองน้ ารูปทรงกระบอก จาก dia 1.15 ม.เป็น dia 1.50 ม. งบประมาณเท่าเดิมครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม  มีมตอินุมัติให้แก้ไขโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิติ  

  ครุฑอ้วน เป็นเอกฉันท ์  

ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่าน จ.ส.อ.ดิเรก ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

จ.ส.อ.ดิเรก  เจือจาน ขอสอบถามเรื่องประปาเพ่ือการเกษตรเจาะแล้วท าไมไม่ลงเครื่องสูบน้ าครับ      

(ส.อบต.ม.11) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  การเจาะบ่อบาดาล จะเจาะให้เสร็จพร้อมกันทั้งต าบลจ านวน 7 บ่อ แล้วจะท าหนังสือมา 

(นายกอบต.บ้านพระ) ให้อบต.แจ้งไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์ ถึงจะลงซัมเมิร์สได้ ครับ 

ร.ต.วิชิต  ค าเวียงจันทร์ เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน ผมในนามตัวแทนของ ม.2,ม.3,ม.19 ขอขอบคุณท่านนายกและ    

(ส.อบต.ม.3)  เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้วางแผนและด าเนินการช่วยเหลือให้ใช้น้ าได้ตามปกติครับ แตมี่ 

  ชาวบ้านเสนอว่าเราควรมีการวางแผนระยะยาวขุดให้ลึกตั้งแต่ ม.2, ม.3, ม.10, ม.12,  

  ม.19 ไหล่ทางสาธารณะสองข้างทางกว้างพอที่จะท าถนนเหมือนที่อ่ืนๆได้หรือไม่ และเรื่อง 

  ขอสนับสนุนไฟฟ้ารายทางและไฟเตือนหน้าโรงเรียนขอให้ติดตั้งก่อนโรงเรียนเปิด เพราะ 

  ตอนนี้การจราจรหนาแน่นมากครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องไฟเตือนหน้าโรงเรียนมี 4 จุด จากตลาดหลวงและจากสี่แยกราชพฤกษ์จะมีป้ายเตือน  

(นายกอบต.บ้านพระ) อีก 30 เมตรจะถึงโรงเรียนและหน้าโรงเรียนมีไฟเตือนว่ามีคนก าลังจะข้ามถนน จะติดตั้ง 

  ประมาณวันศุกร์หน้าครับ  เรื่องการขุดคลองต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดครับ  

  มีระเบียบว่าต้องมีท่ีทิ้งดินและไม่สามารถน าดินมาขายได้ และได้ติดต่อไปทางชลประทาน 

   
/จะมาขดุ... 
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  จะมาขุดลอกคลองให้ บริเวณ ม.9 จะมีประตูปิด-เปิดน้ า หน้าฝนจะสามารถกักเก็บน้ าได้ 

  มากขึ้นครับ  

นายปราโมทย์ เนียรมงคล ขอสอบถามเรื่องการต่อเติมศาลา ม.17 ที่ไม่มีผู้รับเหมา จะต้องด าเนินการอย่างไรครับ  

(ส.อบต.ม.17)  และเรื่องโครงการเจาะบ่อน้ าประปาหมู่บ้านพร้อมถังแชมเปญได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน  

  อีกเรื่องคือผู้ใหญ่บ้านฝากถามทางคณะผู้บริหารว่ามีการสนับสนุน เครื่องดื่ม อาหาร 

  ในการตั้งด่านตรวจตาม พรก.ฉุกเฉิน อย่างไรบ้างครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องศาลาประชาคม ม.17 ประกาศไป 2 ครั้ง ถ้าไม่มีใครมาซื้อ ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมราคา  

(นายกอบต.บ้านพระ) ใหม่ครับ, เรื่องประปาหมู่บ้าน เซ็นต์สัญญาแล้วก าลังด าเนินการครับ, เรื่องสนับสนุน 

  การตั้งด่าน ถ้าไม่มีค าสั่งเราไม่สามารถสนับสนุนได้ เพราะการตั้งด่านเป็นหน้าที่ของก านัน  

  ผู้ใหญ่บ้านครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญคุณสุจิรา ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ถ้าหมู่ 3 จะลอกคลอง ที่บ้านมีที่ 2 ไร่ให้ถมดินฟรีคะ  

(ส.อบต.ม.13) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ทิ้งดินได้เฉพาะที่สาธารณะครับ ทิ้งในที่เอกชนไม่ได้ครับ  

(นายกอบต.บ้านพระ) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญท่าน นาวาเอกไพฑูรย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นาวาเอกไพฑูรย์ มาลาศรี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่จัดสรรงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 

(ส.อบต.ม.15)  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 เส้นซอยหลังศาลนเรศวร และขอขอบคุณ 

  สมาชิกสภาทุกท่านที่มีมติอนุมัติให้ท าถนน ซอยหลังศาล ม.15 แต่มีปัญหาซอยหลังศาล 

  เข้า-ออกได้ทางเดียว เนื่องจากทางเจ้าของที่ดินปิดทางเดินที่เคยใช้อยู่ เวลาก่อสร้าง 

  เสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.15 รถเข้า-ออกไม่ได้ ขอให้ทางอบต.ท าหนังสือ 

 ขอให้เจ้าของที่เปิดทางให้ การขอครั้งนี้อาจจะได้ประโยชน์เจ้าของที่อาจจะเปิดเลยก็ได้  

 เพราะตอนนี้รถเข้า-ออกเป็นจ านวนมากครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้ท่านนายกท าหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดิน ขออนุญาตเข้า-ออกชั่วคราวครับ 

(ประธานสภาฯ)  ผมขอเรียนฝ่ายบริหารเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ 

  ปี 2563 ขอให้เร่งรัดท าทุกโครงการด้วย และเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมสมัยสามัญ 

  ที่ 2/2563 ลว.7 เม.ย.2563 เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมคืองานเร่งด่วน ประชาชน 

  ได้รับความเดือดร้อนขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 
/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  ของหมู่ 15 ได้ตั้งงบประมาณไปแล้ว เจ้าของที่ปิดถนนจึงไม่สามารถด าเนินการได้  

(นายก อบต.บ้านพระ) จะท าหนังสือไปขอให้เปิดทางชาวบ้านจะได้เข้า-ออกได้สะดวก เรื่องงบประมาณปี 63  

  ตอนนี้เร่งด าเนินการอยู่ครับ ได้ท าโครงการเร่งด่วนท าฝาย ม.14 ที่ช ารุด เรื่องเจาะบ่อ 

  น้ าบาดาลเร่งด าเนินการอยู่ จะท างบปี 2563 ก่อนแล้วจะท าโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 

  ครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องน้ าประปา น้ าบาดาล ท าไมเราไม่หานักธรณีวิทยามาส ารวจก่อนเจาะหรือเป็นหน้าที่ 

(ประธานสภาฯ)  ของผู้รับเหมาครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรามีงบประมาณเป็นค่าส ารวจให้แล้ว ถ้าไม่เจอน้ าเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินครับ  

(นายก อบต.บ้านพระ)  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต าบลบ้านพระ เกี่ยวกับโรคระบาด 

(รองประธานสภาฯ)  โควิด-19 และเรื่องเร่งด่วนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.18 ขอให้ทาง 

  ฝ่ายบริหารช่วยเร่งด าเนินการด้วยขอบคุณครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ขอสอบถามเรื่องเปิดทางลูกรังเลียบคลองหนองหวาย ระยะทางประมาณ 80 เมตร 

(ส.อบต.ม.11)  ในข้อบัญญัติ ปี 63 ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน  ถ้าน้ ามาแล้วจะด าเนินการไม่ได้ครับ  

  และเรื่องอนุมัติการเยียวยา 1,000.-บาท มีข้อหนึ่งการพิจารณาเรื่องผู้มีฐานะยากจนหรือ 

ทุพพลภาพ เราจะพิจารณาอย่างไรว่ายากจน เพราะหนึ่งครัวเรือนมีหลายครอบครัว 

ควรจะได้รับความช่วยเหลือ บางครอบครัวไม่ยากจนแต่ได้รับเงินเยียวยาว จะท าอย่างไร 

เพ่ือความเป็นธรรม ต่อไปเผื่อมีการช่วยเหลืออีกจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไป  

เรื่องดินลูกรังที่จะมาท าสัญญา ด าเนินการไปขั้นตอนไหนแล้วครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ตอนนี้ช่างท าเรื่องราคากลางลงมาก็สามารถด าเนินการได้ เรื่องบ่อบาดาลให้ท าเข้ามา  

(นายก อบต.บ้านพระ) เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

นายปรีชา คนหลัก  ผมกับฝ่ายปกครองได้กลั่นกรองพ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 17 เจอปัญหาว่า 1 ครอบครัว 

(ส.อบต.ม.17)  ได้รับ 1,000.-บาท ใครกไ็ดอ้ายุเกิน 18 ปี ในบ้านนั้นๆ และมีปัญหา เบื้องต้นได้คุยกับ 

  ท่านนายก, ท่านป.แสนและท้องถิ่นอ าเภอได้ทราบว่า มีครอบครัวหนึ่ง ลูกชายเป็น 

  ข้าราชการไม่ได้ย้ายออกไปและไม่เคยมาดูแลเลย ขอให้ท่านนายกพิจารณาด้วย  

  ซึ่งนายกบอกว่าอาจจะมีการเยียวยามีครั้งท่ี 2 และครั้งที่ 3 ต่อไป และมีอีกครอบครัวสามี 

  เป็นข้าราชการและภรรยาไม่ได้เป็นข้าราชการ สามีไม่ได้อยู่ในบ้านเลขท่ีนั้น เค้าได้รับ 

  ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งตรงกันข้ามกับเคสแรกที่ผมกล่าวไป ขอฝากผู้บริหารว่า ถ้ามีเคส 

  ต่อไปที่ท่านจะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนต าบลบ้านพระ ผมขอฝากไว้พิจารณาด้วย 
 

/ส่วนมาก... 
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  ส่วนมากคนทีย่ากจนจะมีลูกหลานมาก ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาหรือถุงยังชีพ  

  เพ่ือให้เลี้ยงชีพต่อไปได้ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ)   

ปิดประชุม   เวลา 12.30 น. 
 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

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

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงชื่อ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

 

(ลงชื่อ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


