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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัญเขต 
นายกมล        วัลลานนท์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
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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 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธุ์ 
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ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหตุ 
1. นางประพิศ     จันณรงค์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.1 ขาด   
2. นายอภิชาต     พุทธสอน สมาชิกสภาฯ อบต.ม.1 ลา 
3. ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.3 ลา  
4. นางสุกัลยา     สุทธานันท ์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.5 ขาด 
5. นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล สมาชิกสภาฯ อบต.ม.6 ลา   
6. นางอารีย์       แจ่มเจริญ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.8 ขาด 
7. นายบ ารุง      กลิ่นหอม สมาชิกสภาฯ อบต.ม.10 ลา    
8. จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.10 ขาด 
9. นางศลิษา      มากสาคร สมาชิกสภาฯ อบต.ม.13 ลา 
 



10. นายสุรศักดิ์     จักสาน สมาชิกสภาฯ อบต.ม.15 ลา 
11. นายชาญ        สุขคง สมาชิกสภาฯ อบต.ม.19 ขาด 
12. นายบุญสืบ     ตันสงวน สมาชิกสภาฯ อบต.ม.19 ลา   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา        บ ารุงวัด นายก อบต.บ้านพระ  ปัญญา      บ ารุงวัด 
2. นางประคอง       บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง    บุญฤทธิการ 
3. นายศิวาภณ        ศรีกสิกิจ รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ     ศรีกสิกิจ 
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ท่าหิน นักวิเคราะห์ฯ   จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
5. นายณัฐวัฒน์      มาลัยพันธุ ์ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์    มาลัยพันธุ์ 
6. นายธีระยุธ        เดชะ  นายช่างโยธา   ธีระยุธ      เดชะ  
7. นางสาวพนัชกร  กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนัชกร     กลิ่นมะลิ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยวิสามัญ สมัยที ่1/2563 วันที ่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายอภิชาต  พุทธสอน, นายวิชิต  ค าเวียงจันทร์,     

(ประธานสภาฯ)   นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล, นายบ ารุง  กลิ่นหอม, นางศลิษา  มากสาคร, นายสุรศักดิ์  จักสาน,  

นายบุญสืบ ตันสงวน ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2563  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่             
(ประธานสภาฯ)        14 ก.พ.63 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63         
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องภัยแล้ง  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ   มีท่านใดแจ้งเรื่องปัญหาภัยแล้งหรือไม่ครับ เชิญท่าน จ.ส.อ.ดิเรก  เจือจาน ครับ 

(ประธานสภาฯ)   

จ.ส.อ.ดิเรก  เจือจาน ขอแจ้งปัญหาเรื่องภัยแล้ง พืช ผัก ผลไม้ เสียหาย เนื่องจากไม่มีน้ ารดต้นไม้ครับ  

(ส.อบต.ม.11)  และเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ  

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องภัยแล้งของ ม.9 น้ าในคลองลดลงและได้ซื้อน้ ามาใช้รดต้นไม้ ท่านนายก  

(ส.อบต.ม.9)  มีงบฉุกเฉินไหมครับ 

นายบุญเชาว ปัญเขต ขอให้ใช้แม็คโครดึงลอกหญ้า  ม.1 คลองสวนพริกบริเวณศาลเจ้าฯ    

(ส.อบต.ม.2)  

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  เรื่องภัยแล้ง ประสบปัญหาทุกหมู่ เรามีวิธีแก้ไขอย่างไร ในหมู่ผมต้องการกักน้ า คือต้องการ 

(ส.อบต.ม.14)  บล็อกคอนเวิร์ส ข้อดีของคือใช้กักน้ าและเป็นสะพานได้ด้วยครับ พอจะมีงบประมาณให้

หรือไม่ครับ หรือท าในข้อบัญญัติหรืองบจ่ายขาด ครับ 

นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธ์ ขอให้ท าฝายใหม่ เนื่องจากฝาย ม.18 พังไม่สามารถกักน้ าได้ครับ  

(ส.อบต.ม.18) 
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นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื่องภัยแล้ง ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน บ่อบาดาลภัยแล้ง งบประมาณจากอ าเภอ  

(ส.อบต.ม.11)  ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว ดูดน้ าไปประมาณครึ่งชั่วโมง พอใช้งานจริงไม่สามารถใช้งานได้  

ฝากฝุายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงบนี้ ให้มาด าเนินการแก้ไขด้วยครับ ประปา

หมู่บ้าน อยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่ สูบน้ าไม่ขึ้น ม.11 เป็นต้นคลองหนองหวาย จะขอสร้างฝาย

เพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดปีครับ 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.17 ด าเนินการถึงไหน  ตอนนี้หน้าแล้งแล้ว มีแท้งค์น้ า 

(ส.อบต.ม.17)   2 แท้งค์ อาจจะไม่พอใช้ในหน้าแล้งครับ  

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องขอสูบน้ าจาก ม.8  

(ส.อบต.ม.9) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ภัยแล้ง ของม.7 หมู่บ้านหนองแฟบใช้ในคลองหนองยาว ตอนนี้แห้งไป 2 เดือนแล้วครับ  

(ประธานสภาฯ)  เรื่องน้ าอุปโภค บริโภค เป็นของกรมทรัพยากรน้ ามาเจาะที่ ซอย 4 ตอนนี้น้ าไม่ขึ้น ยังอยู่ใน

สัญญารับประกันอยู่ มีแนวทางแก้ไขหรือไม่ครับ  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ เรื่องน้ าใช้กันหลายหมู่ ขอให้นายกรับปากว่าจะน าน้ ามาเติมให้ครับ  ฝากนายกสอบถาม 

(ส.อบต.ม.8)  ว่าใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ม.9 ขอให้ขุดลอกคลอง ต้องใช้งบปี เพราะว่างบจ่ายขาดท าได้เพียงเปิดทางน้ า ไม่สามารถ 

(นายก อบต.บ้านพระ) ขุดลอกได้ครับ เพราะขุดลอกคลองไม่ใช่โครงการเร่งด่วน ถ้าขุดต้องขออนุญาตชลประทาน 

และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, ม.14 จะท างบปี ขอให้ช่างออกไปวัดจุดที่จะสร้างฝายครับ,     

ม.11 โครงการนั้นเป็นโครงการของอ าเภอ ให้เราเป็นกรรมการ เรื่องการเจาะเป็นตาม

สัญญาของอ าเภอครับ ช่างยอดชายเป็นกรรมการครับ จะรายงานไปทางอ าเภอให้

ด าเนินการซ่อมครับ, ม.18 ปีนี้เข้าไปส ารวจและในปี 64 จะด าเนินการท าฝายให้ครับ,    

ม.11 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครับ, ม.17 ตอนนี้ท าประกาศในระบบe-GP เพราะเกิน 

500,000.-บาทพร้อมตั้งแท้งค์, เรื่องน้ าของม.10 ได้ปล่อยน้ าลงคลองให้ผู้เดือดร้อนไป

แล้วครับ, ม.9 ให้สูบน้ าตรงสะพานไปก่อน จะประสานผู้ปล่อยน้ าว่าจะปล่อยให้เมื่อไหร่ 

ขอให้ช่างไปดูหญ้าในคลองสวนพริก บริเวณบ้านหาดทราย-หนองประเทือง ให้ใช้งบกลาง 

ในการลอกคลองเพ่ือเปิดทางน้ าให้น้ ามาได้เร็วขึ้น  

นายปราโมทย์  เนียรมงคล ประตูระบายน้ าหลังวัดหนองประเทือง เป็นเขตบ้านพระหรือเขตดงพระราม เพราะประตู 

(ส.อบต.ม.17)  ระบายน้ าพัง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขอให้ผู้บริหารประสานซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ฝาย ม.18 ได้ขอมาหลายครั้งแล้ว ก็ไม่สามารถท าได้ ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอ 

(รองประธานสภาฯ)       ขอสร้างใหม่ ช่วงคลองหนองจอก-หนองหวาย, บาดาล ม.18 ซอย 5 บ้านนายสุบิน      

คุณยงค์ ไม่สามารถใช้ได้ เปิดประมาณ 5 นาที เครื่องไม่สามารถดูดน้ าได้ เครื่องอยู่ในช่วง

ประกันสัญญา ฝากฝุายบริหารด าเนินการซ่อมให้ด้วยครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์  โครงการดินแลกน้ า ใช้คลองสวนพริกได้หรือไม่ครับ ค่าใช้จ่ายเรื่องน้ า ค่าไฟร้อยละ 20 

(ส.อบต.ม.9)  จะได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   ไม่ไดค้รับ ต้องเป็นที่ดินของเอกชนครับ ให้ชาวบ้าน ม.4, ม.8, ม.9 มาประชุมแจ้งว่ามี 

(นายก อบต.บ้านพระ) ค่าใช้จ่ายคนเปิดคืนละ 500.-บาท ค่าคนเปิดในซอย 2 คนๆละ 250.-บาท รวมเป็นคืนละ 

1,000.-บาท ค่าไฟจะต้องดูว่า 4 คืนใช้ไฟไปเท่าไหร่ครับ  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ สอบถามเรื่องน้ าประปา ซอย 8, ซอย 9, ซอยประดิษฐ์ ยังไม่ได้ด าเนินการวางท่อเมน 

(ส.อบต.ม.8)   ติดปัญหาอะไรครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ฝุายกองช่างออกไปส ารวจว่ามีผู้ใช้น้ าเท่าไหร่ แล้วท าเรื่องไปประปาส่วนภูมิภาค  

(นายก อบต.บ้านพระ) เราไม่สามารถท าเองได้ จึงสนับสนุนเงินให้ประปาและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีของ ม.8,

ม.9, ม.2, ม.3, ม.19 ครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ขอแก้ไขเรื่องบ่อบาดาลของอ าเภอครับ ผู้ควบคุมงานคือนายยอดชาย กรรมการตรวจรับ 

(ส.อบต.ม.11)  คือนางวรดาภา ครับ 

นายณัฐวัฒน์  มาลัยพันธุ์ เรื่องบ่อบาดาล เป็นเรื่องของน้ าใต้ดิน ในแบบได้ก าหนดไว้ บ่อบาดาลออกแบบจากกองช่าง  

(ผอ.กองช่าง)  จะต้องสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ตรวจสอบเบื้องต้นโดยการใช้กระป๋อง            

ไปรองรับน้ าแล้วจับเวลา และสูบน้ า 3 ชม.น้ าต้องไม่แห้ง ฝากสมาชิกประชาสัมพันธ์       

ให้กรรมการหมู่บ้านให้ทราบ ว่าผู้รับเหมาไปเจาะเราต้องตรวจสอบแบบนี้ด้วย ก่อนจะเซ็นต์

ขอให้มีการตรวจสอบครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  

    เส้นแก้วนิมิต ซอย 1, ซอย 2, ซอย 3  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ผอ.กองช่างชี้แจงครับ    

(ประธานสภาฯ)   

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ ปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  

(ผอ.กองช่าง)    เส้นแก้วนิมิต ซอย 1, ซอย 2, ซอย 3 ตามเอกสารที่แจกสรุปคือ ในซอย 3 แบบก าหนดไว้

ยาว 120 ม. แต่ผู้รับจ้างวัดได้ 100 ม. ซึ่งอาจจะผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบ      

ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 การแก้ไขสัญญาที่มีผลกับงบประมาณต้องขอต่อสภาฯ 

/เพ่ือให้สภาฯ... 
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  เพ่ือให้สภาฯพิจารณาอนุมัติ ปรับแก้เส้นแก้วนิมิต ซอย 3 เดิมขนาดกวาง 4.50 ม.  

  ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. เป็นขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย   

0.04 ม.มีการปรับลดผิวจราจร ทั้งโครงการ เดิมพ้ืนที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า

1,581.60 ตร.ม. เป็นพ้ืนที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,491.60 ตร.ม. ปรับลดราคา

ค่าก่อสร้างลงมา เดิมราคาค่าก่อสร้าง 369000.-บาท เป็นราคาค่าก่อสร้าง 347,155.-

บาท ซึ่งคิดเป็นวงเงินปรับลดลงมา 21,845.-บาท ครับ ตั้งแต่มี พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่   

ถ้ามีการปรับลด ต้องขออนุมัติต่อสภาฯให้ความเห็นชอบ ก่อนเสมอ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ โครงสร้างพื้นฐาน ก่อนที่ผู้รับเหมาจะท างานใช้เวลากี่วันครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ ก าหนดไว้ 60 วัน เนื่องจากผลเทสไม่มีปัญหา ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ แต่ในปี 2563 

(ผอ.กองช่าง)  ผลเทสใช้เวลา 3 อาทิตย์ จึงก าหนดในแผนการด าเนินงานเป็น 75 วัน 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       

หมู่ที่ 4 เส้นแก้วนิมิต ซอย 1, ซอย 2, ซอย 3 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5  - เรื่องเพื่อพิจารณา 

      5.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1/2563  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ   ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-  

(นักวิเคราะห์ฯ)   2565) เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2562 ส าหรับใช้กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วน  

 ต าบลบ้านพระ นั้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม 

 โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

 นโยบายและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ 

 ท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาการ 

 บริหาร จ านวน 62 โครงการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขและการกีฬา 

จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 600,000.-บาท 

/2.ยุทธศาสตร์... 



-5- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 56 โครงการ เป็นเงิน 

23,393,800.-บาท 

รวมงบประมาณ 23,993,800.-บาท 

1. ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 8,800.-บาท 

2. ครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 2,800.-บาท 

รวมงบประมาณ 11,600.-บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,005,400.-บาท 

1. ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน  

1 โครงการ เป็นเงิน 768,500.-บาท รายละเอียดเป็นสรุปหน้า 5-7 คะ 

หน้า 8  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.บ้านพระ ด้านสังคม การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ

การกีฬา 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี 

จ.ปราจีนบุรี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อบต.ให้มีบุคลากรที่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 เส้นวัดหนองบัวศาลาเอนกประสงค์ 

ม.2 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 595 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,970 ตร.ม. งบประมาณ 791,000.-บาท 

2. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 เส้นบ้านใหม่ ซอย 2-บ้านใหม่พัฒนา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 735 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

3,675 ตร.ม.(พร้อมตีเส้นจราจร) งบประมาณ 1,013,900.-บาท  

3. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5  เส้นหนองไข่ไก่ – หนองจอก ขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620   

ตร.ม. งบประมาณ 151,700.-บาท 

4. ก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 3 ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 42,400.-บาท 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7 เส้นซอยโปร่งอรุณ (แยกบ้านจ่าไสว) ขนาดกว้าง 

4 ม.  ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.   ไหล่

ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 448,500.-บาท 

/6. ก่อสร้างถนน... 
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6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นซอยบ้านปูาลออ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

200 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 443,200.-บาท 

7. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8  เส้นสวนเงาะ ซอย 9 ขนาดกว้าง   

5 ม. ยาว 275  ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. 

งบประมาณ 336,500.-บาท 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นบ้านนางใสขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 

0-0.30 ม. งบประมาณ 360,400.-บาท 

9. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 6 ขนาดกว้าง 

5 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.

งบประมาณ 665,900.-บาท 

10. ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 เส้นบ้านหนองจอก ซอย 3 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 777 ม. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 338 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 726.50 ตร.ม. งบประมาณ 368,900.-

บาท 

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 เส้นเข้าประปาหมู่บ้านขนาดกว้าง 4 ม.     

ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 459,900.-บาท 

12. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.13 เส้นบ้านยาง ซอย 1 – บ้านปุาเสือ

(แยกถนน ปจ.2001)ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 380 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. งบประมาณ 510,700.-บาท 

13. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.14 เส้นเลียบคลองหัวเขาขนาดกว้าง 4 ม. ยาว      

750 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตร .ม. 

งบประมาณ 347,900.-บาท 

14. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 เส้นซอยท่อน้ าขนาดกว้าง 6 ม. 

ยาว 197 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,182 ตร.ม. 

งบประมาณ 307,000.-บาท 

 

/15. ก่อสร้าง... 
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15. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.15 เส้นซอยหลังศาลนเรศวร      

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,000 ตร.ม. งบประมาณ 489,500.-บาท 

16. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 เส้นหนองกันเกรา  ซอย 6     

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 320 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

1,280 ตร.ม. งบประมาณ 313,200.-บาท 

17. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 เส้นหนองกันเกรา ซอย 9     

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 410 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

1,640 ตร.ม. งบประมาณ 401,400.-บาท 

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  17 เส้นหนองประเทือง ซอย 2 แยก        

บ้านนายพศวัตขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร     

ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 

459,700.-บาท 

19. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18 เส้นศาลาเอนกประสงค์ - หมู่ 16

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 580 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,900 ตร.ม. งบประมาณ 769,500.-บาท 

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 เส้นบ้านใหม่พัฒนา ซอย 3(ต่อเส้นเดิม)   

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า         

100 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 52,100.-บาท 

21. ก่อส ร้ า ง ราง ระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก รู ปตั วยู  ม .1บริ เ วณปากซอย                

บ้านหาดทราย ซอย 4 รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 43 ม. 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ ายาว 42 ม.หรือยาวรวมกัน          

ไม่น้อยกว่า 85 ม. งบประมาณ 187,200.-บาท 

22. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11  บริเวณบ้านนางทุเรียน  จันทร์อ่ิม

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 138,900.-บาท 

23. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 16  บริเวณที่ดินนางวัชรา  เปลี่ยน

ประเสริฐ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า

แบบไฟฟูา (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 138,900.-บาท 
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24. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณที่ดินนายธนเทพ  บุญภักดี   

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 146,900.-บาท 

25. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.17 บริเวณบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 131,900.-บาท 

26. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.17  บริเวณบ้านนายสุนทร    สีสุดโท    

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ า  แบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 143,400.-บาท 

27. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.17  บริเวณบ้านนางจุฬา  โพธิ            

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 145,800.-บาท 

28. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.18  บริเวณบ้านนายเอ้ือม   สมพร      

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 143,400.-บาท 

29. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.14 บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิติ ครุฑอ้วน ขุดเจาะ         

บ่อบาดาล ขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟูา 

(ซับเมิร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ ารูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลบ.ม.สูง 15 ม. 

และติดตั้งถังกรองน้ ารูปทรงกระบอกขนาด  dia 1.50 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ 

งบประมาณ 512,500.-บาท 

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เส้นหลังศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. งบประมาณ 188,900.-บาท 

31. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.6 เส้นเกาะยาวสาว ซอย 9 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว   

140ม. หนาเฉลี่ย 1 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. งบประมาณ 

122,500.-บาท 

32. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย 1 (แยกบ้านนายสมร  

กุมทอง)ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

540 ตร.ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. งบประมาณ 283,200.-บาท 
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33. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.7 เส้นหนองไข่ไก่ ซอย 3 (แยกบ้านนางสุดา ธรรมมี)

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

875 ตร.ม. งบประมาณ 85,000.-บาท 

34. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.7 เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย 2     

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

2,000 ตร.ม. งบประมาณ 489,500.-บาท 

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นซอยบุญนาค(แยกบ้านนางสงบ)ขนาดกว้าง 

4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทาง

กว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.30 ม. งบประมาณ 356,700.-บาท 

36.  ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 เส้นบ้านสมบูรณ์  นามพล 

ขนาดกว้างข้างละ 0 – 1 ม. ยาว 560 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรรวมกัน

ไม่น้อยกว่า  560 ตร.ม. งบประมาณ 283,500.-บาท  

37. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.14 เส้นแยกศาลาเอนกประสงค์ - บ้านนายชาญชัย    

ยุ้งใหญ่ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร        

ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. งบประมาณ 93,700.-บาท 

38. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 เส้นซอยท่อน้ า แยกศาลา

เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. งบประมาณ 440,500.-บาท 

39. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 เส้นบ้านนายสมยศ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย

ข้างละ 0-0.30 ม. งบประมาณ 419,700.-บาท  

40. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ม.12 เส้นบ้านนายนิกร  แปูนศรี - 

บ้านนางทอง(ต่อเส้นเดิม)รางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึก 0.50 ม. ยาว 243 ม. 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักน้ า ยาว 3 ม.หรือยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 

246 ม. งบประมาณ 688,700.-บาท 

41. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.18 เส้นทางเข้าวัดหนองจอก     

รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.40 ม . ลึก 0.50 ม. ยาว 168 ม. งบประมาณ 

473,300.-บาท  
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42. ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2 ม.    

ยาว 215 ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม. งบประมาณ 

349,300.-บาท 

43. ขุดลอกคลองเปรม ม.9 ขุดลอกคลอง ขนาดก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 700 ม.   

ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,500 ลบ.ม. งบประมาณ 

235,600.-บาท  

44. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.10 บริเวณสวน นายสุวัฒน์  กลิ่นหอม ขนาดกว้าง 16 ม.       

สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. งบประมาณ 879,400.-บาท  

45. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 6 ขนาดกว้าง 

5 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. 

งบประมาณ 665,900.-บาท  

46. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 6 ขนาดกว้าง 

5 ม. ยาว 495 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.

งบประมาณ 659,400.-บาท 

47. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 เส้นหาดทราย ซอย 1(ต่อเส้นเดิม)ขนาดกว้าง    

4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.        

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 416,700.-บาท  

48. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

180 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย

ข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 376,100.-บาท  

49. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 5 ขนาดกว้าง 4 ม.     

ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม.  งบประมาณ 480,800.-บาท  

50. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 เส้นบ้านนายสุรินทร์  ค าดี      

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,000 ตร.ม. งบประมาณ 489,500.-บาท  

51. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 เส้นบ้านยาง ซอย 3 ขนาดกว้าง   

4 ม. ยาว 335 ม.หนาเฉลี่ย 0.04 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. 

งบประมาณ 327,900.-บาท 
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52. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.13 เส้นบ้านยาง ซอย 1 – บ้านปุาเสือ

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,750 ตร.ม. งบประมาณ 722,500.-บาท 

53. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 เส้นบ้านหัวเขา ซอย 2 ขนาดกว้าง 

4 ม. ยาว 427 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,708 ตร.ม.

งบประมาณ 418,000.-บาท  

54. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 เส้นหนองกันเกรา ซอย 8      

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,840 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

9,200 ตร.ม. งบประมาณ 2,417,600.-บาท 

55. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 เส้นซอยบ้านครูหล่อ ขนาดกว้าง 4 ม.       

ยาว 170 ม. หนา 0.15  ม.หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 357,100.-บาท 

56. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 เส้นหนองจอก ซอย 1 แยกบ้าน จ.ส.อ.วิโรจน์  

โรคาพ่าย ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร           

ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 -0.20 ม. งบประมาณ 

250,600.-บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

- ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 เส้นบ้านเนินดินแดง ซอย 1 เชื่อม ม.4                 

ต.ไม้เค็ด ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 585 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,925 ตร.ม. งบประมาณ 768,500.-บาท 

พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหา

เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 เครื่องๆ ละ  
2,800.-บาท 

1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000.-

บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวง ICT)  

แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพ่ือ

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

/2.1 อุปกรณ์... 
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2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

2,800.-บาท(รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวง ICT)มีท่านใดจะสอบถามหรือสงสัย

สอบถามได้คะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะอภิปรายหรือเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 

(ประธานสภาฯ)  ฉบับที่ 1/2563 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับร่างด้วยการยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  มีมติรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 

  เป็นเอกฉันท์ 

5.2 เรื่องพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน   

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

จ.ปราจีนบุรี ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,207 ม.   

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,242 ตร.ม. ปี 2563 

งบประมาณ 6,016,000.-บาท  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร  

(ประธานสภาฯ)       แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองกันเกรา ม.16 ต.บ้านพระ–บ้านหนองหวาย ม.8     

ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม.    

ยาว 2,207 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13 ,242 ตร.ม. 

งบประมาณ 6,016,000.-บาท ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 

2563 นั้น จึงขอมติให้ทางสภาฯเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามา

ด าเนินการโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติให้ความเห็นชอบด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองกันเกรา  

  ม.16 ต.บ้านพระ–บ้านหนองหวาย ม.8 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี ถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,207 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 13,242 ตร.ม. ปี 2563 งบประมาณ 6,016,000.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 6  - เรื่องอ่ืนๆ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งปัญหาหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ 

(ประธานสภาฯ)   

 

 

/นางสุจิรา... 
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นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ขอสอบถามเรื่องไฟฟูา ว่างบประมาณมาหรือยังคะ ไฟดับมาหลายเดือนแล้ว เคยเขียน  

(ส.อบต.ม.13)  ซ่อมไฟไปแล้ว 2-3ครั้ง  ต้องเขียนซ่อมไฟใหม่หรือไม่ และขอติดตั้งใหม่อีกหลายหลัง  

ขอให้เร่งให้ด้วยคะ  

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  เรื่องไฟฟูาของ ม.14 ครับ เนื่องจากปรับปรุงแก้ไขไฟฟูาแรงสูง และไฟฟูามารื้อของเราลง 

(ส.อบต.ม.14)  และได้ท าเรื่องแจ้งเข้ามาแล้ว  ขอให้ช่างเร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องไฟฟูาของ ม.7 ครับ เขียนซ่อมไฟไปแล้วครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ซ่อมไฟฟูา ม.8 ขอให้จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมให้ด้วยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนครับ   

(ส.อบต.ม.8) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญนายก ชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  แจ้ง ผอ.กองช่างจัดซื้ออุปกรณ์ชุดไฟฟูา 50 ชุด ชุดซ่อมไฟฟูา 100 ชุดครับ  

(ส.อบต.ม.8)  ให้รีบด าเนินการด่วนที่สุดครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว สอบถามเกี่ยวกับการท าแผนขยายทางจากบ้านหัวเขา-บ้านหาดทราย ยังต้องให้  

(ส.อบต.ม.11)  หมู่บ้านท าแผนเข้ามาอีกหรือไม่ครับ เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมา ผมได้ประชุม 

กองทุนหมู่บ้านแล้วมีผู้ใหญ่มาประชุมด้วย ผมแจ้งว่าก านันได้ประชุมแผนระดับต าบลว่าให้

ผู้ใหญ่บ้านท าแผนแต่ละหมู่เข้ามาร่วมกันเพ่ือขยายทาง เส้นหัวเขา-บ้านหาดทราย  

ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าไม่ท าแผนขยายถนนเส้นหัวเขา-บ้านหาดทรายแล้ว  แต่จะท างบลูกรังครับ   

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถ้าพวกเราคิดว่าสมควรขยายเพ่ือให้รถวิ่งสะดวกก็สมควรจะท า ท าได้ถึงสี่แยกถนนต่ าครับ 

(นายก อบต.บ้านพระ)    เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 ได้จัดสอนท าหน้ากากอนามัย เพ่ือแจกกับประชาชนต าบลบ้านพระ 

ทุกครัวเรือน เพ่ือปูองกันโรคโคโรน่า Covid-19 ตอนนี้ได้ซื้อของมาให้กับทุกหมู่บ้าน      

ร่วมกันท าแจกในหมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน 

ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ หน้ากากอนามัยจะท า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในแต่ละหมู่ ครับ 

(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม   เวลา 12.20 น. 
 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

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

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

 

(ลงชื่อ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


