
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยสามัญที่ 3/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
นายกมล         วลัลานนท์ 
นายจ้อย         นวนส าล ี
นางสุกัลยา      สุทธานันท์ 
นายบุญสม      โภครักษ ์
นายสรศักดิ์     ศรีตระกูล 
นายอ านาจ     ทัพเนตร 
นายปัญญา     พากเพียรทรัพย์ 
นายทศพล      เหมือนพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์   เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง       กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล  ยูปานนท ์
นายชูชีพ        ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ     ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ ์
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์     คล้ายเขียว 
นางอัญชลี     ค าศิริ 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล 
นายปรีชา      คนหลัก 
นายโกเมฆ     ประสิทธิพันธุ์ 
นายวงศ์ธวัช   สาวาปี 

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

สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
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.15
สมาชิก อบต.ม.16 
สมาชิก อบต.ม.16 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.18 
เลขานุการสภาฯ 

นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
นายกมล        วัลลานนท์ 
นายจ้อย        นวนส าล ี
นางสุกัลยา     สุธานันท์ 
นายบุญสม     โภครักษ์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ ์
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธุ์ 
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. ร.ต.วิชิต    ค าเวียงจันทร์  สมาชิก อบต.ม.3   ลา    
4. นางเรณู  เหล็กจาน  สมาชิก อบต.ม.6   ลา 
5. นางอารีย์      แจ่มเจริญ  สมาชิก อบต.ม.8   ลา 
6. จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน   สมาชิก อบต.ม.11  ขาด    
7. นางศลิษา มากสาคร  สมาชิก อบต.ม.13  ขาด 
8. นายชาญ       สุขคง   สมาชิก อบต.ม.18  ขาด     
9. นายบุญสืบ ตันสงวน   สมาชิก อบต.ม.19  ลา 
 
  
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. นายสุรพล   เกตุมา  เลขานุการนายกฯ  สุรพล       เกตุมา 
5. นางอ าไพวรรณ วรรณโชต ิ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชติ 
6. นางวรดาภา             สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา     สืบวงษ์ 
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ท่าหิน  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
8. นางอ้อย                 ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย          ปั้นบัว 
9. นางปทุมพร    โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร      โอภาสวัฒนา 
10. นางสาวพนัชกร    กลิ่นมะลิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะลิ 
11. นายณรงค์ศักดิ์      บุญขวัญ  นิติกร    ณรงค์ศักดิ์  บุญขวัญ 
12. นายประชันย์   เจริญสุข  นักทรัพยากรบุคคล  ประชันย์     เจริญสุข 
13. นายมานะ  ร้อยพวง  เจ้าพนักงานป้องกัน  มานะ         ร้อยพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญที ่3/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายอภิชาต  พุทธสอน, ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์,  

(ประธานสภาฯ)   นางเรณู เหล็กจาน, นางอารีย์ แจ่มเจริญ, นายบุญสืบ ตันสงวน ครับ 

เรื่อง OTOPนวัตวิถี หมู่ 14 บ้านหัวเขา ต าบลบ้านพระ ได้รับOTOPนวัตวิถี เริ่มต้นได้ด ี

และสามารถต่อยอดได้หลายอย่าง และขอแสดงความยินดีด้วยครับ       

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที ่2/2562 ครั้งที่ 2 วันที ่ 

  10 เม.ย.62    

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 วันที่  

(ประธานสภาฯ)  10 เม.ย.62 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง 

ด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  

10 เม.ย.62 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องอ่ืนๆ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในวันนี้เราต้องเลือกคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(ประธานสภาฯ)  หมดวาระไปวันที่ 23 ก.พ.62 วาระเดิม 2 ปี วาระใหม่ 4 ปี คัดเลือกจากสมาชิกท้องถิ่น 

  กรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน เดิมเป็นนายโชคชัย สีห์ประเสริฐ, นายทศพล  

  เหมือนพิทักษ์, ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา ขอผู้เสนอ 1 ท่าน และผู้รับรอง 2 ท่านครับ   

นายบุญเชาว ปัณเขต ผมขอเสนอ นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ครับ 

(ส.อบต.ม.2)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

(ประธานสภาฯ)   

นายปราโมทย์ เนียรมงคล ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.17) 

 

/ร.ต.ส าเร็จ… 
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ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.14) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ท่านที่ 2 ครับ   

(ประธานสภาฯ)  

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ดิฉันขอเสนอ นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ค่ะ 

(ส.อบต.ม.13)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายจ้อย นวนส าลี  ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.4) 

นางสุกัลยา สุทธานันท์ ดิฉันขอรับรองคะ 

(ส.อบต.ม.5) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ท่านที่ 3 ครับ   

(ประธานสภาฯ)  

นางจงจิต  ชูเมือง   ดิฉันขอเสนอ ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา คะ 

(ส.อบต.ม.2)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางสุกัลยา สุทธานันท์ ดิฉันขอรับรองคะ 

(ส.อบต.ม.5) 

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ดิฉันขอรับรองคะ 

(ส.อบต.ม.13) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุม 

(ประธานสภาฯ) รับรองคณะกรรมการทั้ง 3 คน ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองคณะกรรมการทั้ง 3 คน เป็นเอกฉันท์ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เดิมมี 3 ท่าน คือ 

(ประธานสภาฯ) จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์, นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว, นายปรีชา คนหลัก ครับ ขอผู้เสนอ        

3 ท่านและผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

 

/นายสมชาติ... 
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นายสมชาติ ทองเฟ่ือง ผมขอเสนอ นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ครับ 

(ส.อบต.ม.12) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

(ประธานสภาฯ) 

น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.15) 

นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์ ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.14) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ท่านที่ 2 ครับ  

(ประธานสภาฯ)  

นายณรงค์ คล้ายเขียว  ผมขอเสนอ นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ครับ 

(ส.อบต.ม.16)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางอัญชลี ค าศิริ  ดิฉันขอรับรองคะ 

(ส.อบต.ม.16) 

นายปรีชา คนหลัก  ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.17) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ท่านที่ 3 ครับ  

(ประธานสภาฯ)  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ผมขอเสนอ นายปรีชา คนหลัก ครับ 

(ส.อบต.ม.8)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายจ้อย นวนส าลี  ผมขอรับรองครับ 

(ส.อบต.ม.4) 

นางสุกัลยา สุทธานันท์ ดิฉันขอรับรองค่ะ 

(ส.อบต.ม.5) 

 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุม 

(ประธานสภาฯ) รับรองคณะกรรมการทั้ง 3 คน ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองคณะกรรมการทั้ง 3 คน เป็นเอกฉันท์ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่านนายก ครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด ผมขอชื่นชมการด าเนินงานสภาฯที่ไปในแนวทางเดียวกันครับ ไม่มีการขัดแย้ง เพราะเรา 

(นายก อบต.บ้านพระ) มาท างานเ พ่ือต าบลบ้านพระของเราครับ ขอฝากเรื่ องงบประมาณปี  2563               

หมู่ที่ยังไม่ได้ส่งขอให้รีบด าเนินการส่งภายในสิ้นเดือนนี้ เพราะต้องบรรจุเข้าแผนฯครับ   

ในปีนี้ได้ปรึกษากับปลัด รองศิวาภณ รองประคอง และประธานสภาฯ แล้วว่าในปีนี้           

จะด าเนินการเรื่องน้ า ไฟ และโครงสร้างพ้ืนฐาน เรามีงบประมาณเงินสะสมอยู่จะใช้เป็น

โครงสร้างพื้นฐาน เรื่องไฟฟ้า หมู่ 12 เรื่องประปา หมู่ 2,3,19,8,9,15 จะให้การประปา     

ส่วนภูมิภาคมาด าเนินการ เพราะเรื่องน้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ทางรัฐบาลให้ด าเนินการ       

เรื่องน้ าอุปโภค บริโภค น้ าเพ่ือการเกษตร จึงต้องรีบด าเนินการในส่วนนี้ก่อน ส่วนเรื่อง

โครงสร้างพื้นฐานเรามีงบประมาณพอที่จะจ่ายขาดได้ประมาณ 20-30 ล้านบาท สามารถ

น าเงินงบประมาณนี้ ไปจ่ายขาดได้  ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดที่ด าเนินการ แล้วคือ            

หมู่ 12,16,17 เส้นหนองจวง-ตลาดหลวง เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่คนใช้จ านวนมาก   

เวลากลางคืนจะเกิดอันตรายมาก ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะท าให้  การเดินทางปลอดภัย    

ขึ้นครับ  

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 

(รองนายก อบต.บ้านพระ)หรือโรคที่เกิดจากแมลง โดยทางอบต.บ้านพระร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านพระ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการพ่นยา ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก    

ในวันที่ 13 มิ.ย.2562 เวลา 09.00 น. โดยได้เชิญทีมงานพ่นหมอกควันหมู่ละ 3 คน 

และในวันที่ 14 มิ.ย.2562 มีการรณรงค์ไข้เลือดออกมีป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้าน 

มีการเดินขบวนปล่อยแล้วไปรณรงค์ในแต่ละหมู่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกอบต.บ้านพระ อสม.ทุกหมู่ ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.และร่วมพิธีเปิดเวลา 

09.00 น.ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   

ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องแผนเมื่อก่อนเป็นแผนฯสามปีได้เปลี่ยนเป็นแผนฯสี่ปี ในปัจจุบันเป็นแผนฯห้าป ี

(ประธานสภาฯ) กรมฯได้เร่งท าแผนให้เสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.62 จึงได้ให้นักวิเคราะห์ฯขอขยายเวลา 

และขอให้คุณจันทร์เพ็ญ ชี้แจงด้วยครับ 

/น.ส.จันทร์เพ็ญ... 
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น.ส.จันทร์เพ็ญ ท่าหิน ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว.15 พ.ค.62 ของกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  

(นักวิเคราะห์ฯ) ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ของอปท. ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 

ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี 

ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี

ระยะเวลาสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจั งหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ

งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ

ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี   

(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดท าแผนดังนี้คะ 1.คณะกรรมการท้องถิ่น      

จัดท าประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อ ง เพ่ือแจ้ง         

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ

และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม

แนวทางและข้อมูลน ามาวิ เคราะห์ เ พ่ือจัดท าร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ ว เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 4.กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน

แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-

2565 5.หลังจากด าเนินการตามข้อดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 เป็นขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือสั่งการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15       

มิ.ย.62 กระบวนการดังกล่าวของเราได้ให้ทางหมู่บ้านส่งปัญหาความต้องการในหมู่บ้าน  

 

/ซึ่งตอนนี้... 
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 ซึ่งตอนนี้ได้ส่งมาทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ยังขาดหมู่ที่ 5, 19 ถ้าครบทั้ง 19 หมู่แล้ว    

     เราประชุมประชาคมระดับต าบลและประชุมคณะสนับสนุน ประชุมคณะพัฒนาฯ 

ตลอดจนน าเข้าประชุมสภาท้องถิ่นต่อไป กระบวนการที่จะท าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 

มิ.ย.62 นั้น จะต้องขยายเวลาออกไป ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด ได้หมดวาระลงและได้มี

การคัดเลือก ครบทั้งสามคณะแล้ว หลังจากที่คัดเลือกแล้วจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่ละชุด คะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ กระบวนการแผนเหมือนเดิมครับ หมู่ที่ยังไม่ได้ส่ง คือ หมู่ 5, หมู่ 19 เพราะเราจะต้อง 

(ประธานสภาฯ) ท าแผนเพื่อเสนอต่อสภาฯ เพื่อท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีเงื่อนไขของ

เวลาที่ต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค.ของทุกๆปี จะขอเปิดสมัยวิสามัญ    

เพ่ือพิจารณาแผนอีกรอบ ก่อนสมัยที่ 4 ในเดือน ส.ค. หมู่ที่ยังไม่ได้ส่งให้รีบด าเนินการ

ด้วยครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณจันทร์เพ็ญครับ 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ท่าหิน หมู่บ้านที่ส่งรายละเอียดโครงการเข้ามาแล้ว มีบางหมู่บ้านได้ท าโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 

(นักวิเคราะห์ฯ) เรื่องเอกสารใบอุทิศที่ดินและโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งมีบาง

หมู่บ้านยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เช่นขุดเจาะบ่อบาดาล แปลงที่ดินที่ส่งมาไม่ติดต่อกัน 

30 ไร่ ทางช่างจะไม่เสนอโครงการเข้าแผนให้  ก่อนที่จะน าเข้าแผนเอกสารต้อง    

ครบถ้วน คะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่านสมชาติ ครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายสมชาติ ทองเฟ่ือง เรื่องน้ าหมู่ท่ี 12 ถนนที่ท าไว้ได้ปิดทางน้ า บริเวณตรงเจดีย์ครับ ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 

(ส.อบต.ม.12) 

นายปัญญา บ ารุงวัด ตอนที่ทางหลวงชนบทท าถนนแล้วมีปัญหา ไม่ได้โทรบอกนายกหรือทางหลวงชนบท  

(นายกอบต.บ้านพระ) จะได้รีบให้ผู้รับเหมาด าเนินการท าให้ นายกได้คุยกับทางหลวงแล้วจะประสานงานแก้ไข

ให้ครับ   

นายบุญเชาว  ปัณเขต ร้องขอกับสภาฯว่าขอให้ช่างออกไปส ารวจใหม่ ขอเปลี่ยนเป็นท่อ 1 เมตร ให้เป็น 

(ส.อบต.ม.2) มาตรฐานทางหมู่ 3 จะได้ไม่เดือดร้อน และเรื่องกล้องวงวงจรปิด ขอให้ติดที่สี่แยก     

หมาหอน 4 ตัว เพราะเป็นทางแยก ขอให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาอนุมัติด้วย

ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด ขอให้หมู่ 19 มาเพ่ิมเติมแผนประชาคมเข้ามาแล้วจะให้ช่างออกไปด าเนินการส ารวจ  

(นายกอบต.บ้านพระ) เพราะสี่แยกหมาหอนเกิดอุบัติเหตุบ่อย  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ขอปรึกษาท่านนายกเรื่องไฟถนน ขอเปลี่ยนเป็นไฟโซล่าเซลล์ได้ไหมครับ ใช้ได้สะดวก  

(ส.อบต.ม.8) และสามารถติดเองได้ครับ เทศบาลมีใช้แล้ว อยากจะให้บรรจุไว้ในแผนฯครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด ไฟโซล่าเซลล์ใช้งบประมาณมาก และเสียได้ง่ายครับ   

(นายกอบต.บ้านพระ) 

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ เรื่องบ่อบาดาล ม.13 มี 2 บ่อ เป็นบ่อน้ าเค็มขุดตื้น 15 ม. ใช้ไม่ได้เป็นน้ ากร่อย     

(ส.อบต.ม.13)  ต้องขุดลึกกว่าเดิม จะปรึกษาท่านนายก ว่าจะขุดซ่อมแซมได้หรือไม่คะ และทางหมู่บ้าน  

ป่าเสือ ม.13 จะประกวดหมู่บ้านพอเพียงอ าเภอละ 1 หมู่บ้าน ในวันที่ 18 มิ.ย.62    

ขอเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพระ   

ทุกท่านร่วมงานด้วยคะ  

นายวงศ์ธวัช สาวาปี งบประมาณสร้างบ่อน้ าเป็นงบของใคร ถ้างบของอบต.ต้องลึกไม่น้อยกว่า 45 ม.ครับ  

(ปลัด อบต.บ้านพระ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด ถ้าจะไปเจาะต้องให้กรมทรัพยากรน้ ามาดูว่าตรงไหนเจาะได้ โดยใช้เครื่องตรวจครับ  

(นายกอบต.บ้านพระ)  

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ผมได้ส่งแผนเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน) พอไดท้ราบนโยบายของ  

(ส.อบต.ม.11) นายกฯ ว่าจะท าเรื่องไฟฟ้า น้ าประปาก่อน ของ ม.11 มีคอนกรีต 1 เส้น เปิดทางลูกรัง

และบ่อเพ่ือการเกษตร 2 บ่อ มีโครงการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ได้ท าเข้ามาครับ มีบ่อประปา

หมู่บ้าน ทางข้ึนเขาอีโต้ด้วยตอนนี้ใช้น้ าไม่ได้แล้วครับ 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา เรื่องไฟฟ้ารายทาง เป็นไฟที่ทางอบต.ได้ท าไว้ จะขอย้ายจากฝั่งหนึ่งมายังอีกฝั่ง เนื่องจาก 

(ส.อบต.ม.14) จุดที่มีไฟฟ้าในตอนนี้เป็นป่า แต่อีกฝั่งเป็นบ้านชาวบ้านอยู่ เส้นบ้านผู้ใหญ่ใหม่ ติดรั้วทหาร 

ประมาณ 2 ต้น จะสามารถท าได้หรือไม่ครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด ถ้าเป็นไฟของอบต.จะให้ช่างออกไปดูว่าจะสามารถย้ายได้หรือไม่ครับ 

(นายก อบต.บ้านพระ) 

นายสมชาติ ทองเฟ่ือง เรื่องซ่อมไฟฟ้ารายทาง และไฟฟ้าที่ถนนใหญ่ด้วยครับ 

(ส.อบต.ม.12)  

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เรื่องกล้องวงจรปิดมีอยู่ในแผนครับ ขอเพ่ิม 4 จุด ตอนนี้คนอยู่เป็นจ านวนมากและ 

(ส.อบต.ม.9) ขับรถไว เรื่องทางสาธารณะของ ม.9 จะท าอย่างไร ผมอยากให้หาหน่วยงานที่ตัดสินได้ 

ความเป็นธรรม อยากให้ประสานกับ คสช.ครับ 

 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง เรื่องข้อบัญญัติที่จ่ายขาด ด าเนินการถึงข้ันตอน 

(ประธานสภาฯ) ไหนแล้วครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ได้ท าสัญญาไปหลายหมู่แล้ว จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด เรื่องท่อประปา ม.14 ก าลัง 

(นายก อบต.บ้านพระ) ด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐานก าลังด าเนินการอยู่ ตอนนี้ได้ท าสัญญาไปส่วนหนึ่งแล้วครับ 

นายบุญเชาว ปัณเขต  เรื่องสะพานได้ติดต่อไปถึงไหนแล้วครับ 

(ส.อบต.ม.2) 

นายปัญญา บ ารุงวัด ได้ให้ อบจ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ด าเนินการครับ 

(นายก อบต.บ้านพระ) 

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  


