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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัญเขต 
นายกมล        วัลลานนท์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายบุญสม     โภครักษ์ 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
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 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธ์ 
นายชาญ        สุขคง 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี
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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหตุ 
1. นางประพิศ   จันณรงค์  สมาชิก อบต.ม.1    ลา 
2. นายอภิชาต  พุทธสอน  สมาชิก อบต.ม.1   ลา 
3. ร้อยตรวีิชิต     ค าเวียงจันทร์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
4. นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล  สมาชิก อบต.ม.6   ลา 
5. นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์  สมาชิก อบต.ม.9   ขาด 
6. นางศลิษา      มากสาคร         สมาชิก อบต.ม.13  ขาด 
7. นายสุรศักดิ์    จักสาน   สมาชิก อบต.ม.15  ขาด 
8. นายบุญสืบ    ตันสงวน  สมาชิก อบต.ม.19  ลา    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญที ่4/2562 วันที ่ 9  สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นางประพิศ จันณรงค์, นายอภิชาต พุทธสอน,    

(ประธานสภาฯ)   นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล, นายบุญสืบ ตันสงวน ครับ 

เรื่องการบันทึกรายงานการประชุมนั้น ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านใช้ไมโครโฟนทุกครั้งครับ 
ในวันนี้จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เมื่อก่อนคณะกรรมการตรวจรายงาน มีเพียง 2 ท่าน จะต้องมีทั้งหมด 3 ท่าน ขอมติ     
ที่ประชุมว่าจะเพ่ิม หรือใช้คณะกรรมการตรวจรายงานชุดใหม่ ครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันแม่แห่งชาติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานเฉลิม  
(นายกอบต.บ้านพระ) พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ 

โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง วางพานพุ่มเวลา 18.00น.และจุดเทียนชัยฯเวลา17.00 น.  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที ่15 ก.ค.62    
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 
(ประธานสภาฯ)        15ก.ค.62 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่1/2562 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.62  
  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
  3.1 พิจารณาร่างแผนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  
  วาระท่ี 1 รับร่าง 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ผู้บริหารชี้แจง ครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายปัญญา บ ารุงวัด  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(นายกอบต.บ้านพระ) 1.ข้อบัญญัติ นี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.ข้อบัญญัติ นี้ให้ไว้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
  3.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

77,100,000.-บาท  
  4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 77,100,000.-บาทต่อไปขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 
/นายวงศ์ธวัช... 
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นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงงบประมาณไว้ เราจะตั้งงบประมาณแบบสมดุล รายรับเท่ากับ 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) รายจ่าย คือ 77,100,000.-บาท โดยมีรายละเอียดในแผนงานดังนี้ครับ    
  ด้านบริหารทั่วไป  
  แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 20,733,480.-บาท  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 2,625,708.-บาท  
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 6,575,440.-บาทแผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 828,638.-บาท 
  แผนงานสั งคมสง เคราะห์  ตั้ ง ไ ว้  70 ,000 . -บาท แผนงาน เคหะและชุมชน                  

ตั้งไว้ 18,342,609.-บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 1,310,000.-บาท แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 2,042,300.-บาท  
  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ 1,153,600.-บาท 
  ด้านการด าเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 23,418,225.-บาท 
  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้ 77,100,000.-บาท 
  ขอให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนชี้แจงให้ทราบครับ  
นางอ าไพวรรณ วรรณโชติ ขอชี้แจงงบประมาณของส านักปลัด รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 1/52  
(หัวหน้าส านักปลัด)  แผนงานการบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 16,159,580.-บาท เป็นงบบุคลากร  
  ตั้งไว้ 9,893,160.-บาท เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 4,545,400.-บาท เงินเดือน

(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้ 5,537,760.-บาท หน้า 4/52 งบด าเนินการ ตั้งไว้ 5,795,420.-
บาท เป็นค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,517,480.-บาท ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,890,000.-บาท 
หน้า 8/52 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 680,000.-บาท ค่าสาธารณูปโภคตั้งไว้ 707,940.-บาท งบ
ลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 471,000.-บาท หน้า 15/52 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 2,625,708. -บาท เป็น
งบด าเนินการ ตั้งไว้ 350,000. -บาท หน้า 17/52 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตั้ งไว้ 
2,275,708.-บาท เป็นโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับติดกล้องวงจร CCTV ในหมู่บ้านคะ  

  หน้า 26/52 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นงบเงิน
อุดหนุน ตั้ งไว้410,000. -บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบด าเนินการ ตั้งไว้ 418,638.-บาท เป็นค่าใช้สอย ตั้งไว้ 182,638.-บาท ค่าวัสดุ ตั้ง
ไว้ 236,000.-บาท 

  หน้า 28/52 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบเงิน
อุดหนุน ตั้งไว้ 10,000.-บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินการ  
ตั้งไว้ 60,000.-บาท หน้า 40/52 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้  

/1,310,000.-บาท... 
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  1,310,000.-บาท งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 950,000.-บาท  หน้า 49/52 แผนงาน
การเกษตร งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 876,000.-บาท  หน้า 50/52 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 277,600.-บาท  หน้า 51/52 แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 
23,418,225.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 200,000.-บาท เงินสมทบ
กองทุนทดแทน ตั้งไว้ 96,000.-บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 16,702,800.-บาท เบี้ย
ยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 3,792,000.-บาท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
เงินส ารองจ่ายเพื่อจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า กรณีเกิดสาธารณะภัย
หรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมในเขต ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 
1,457,855.-บาท รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 
357,030.-บาท เงินช่วยพิเศษ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตั้งไว้ 458,540.-บาท คะ      

นางวรดาภา สืบวงษ์  หน้า 11/52 งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 4,573,900.-บาท แบ่งเป็นงบบุคลากรเป็น 
(รองปลัดอบต.บ้านพระ เงินเดือนประจ า ตั้งไว้ 2,677,400.-บาท งบด าเนินการตั้งไว้ 1,873,000.-บาท     
รักษาการแทน  เป็นค่าตอบแทน ตั้งไว้747,000.-บาท ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 876,000.-บาท หน้า 13/52  
ผอ.กองคลัง)  ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 240,000.-บาท หน้า 14/52 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 10,000.-บาท   

งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 23,500.-บาท คะ   
นางพัณณ์ชิตา เจริญสุข หน้า 19/52 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้  
(นักวิชาการศึกษาฯ)  3,448,950.-บาท งบบุคลากรเป็นเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้ 1,835,500.-บาท   

หน้า 20/52 งบด าเนินการ ตั้งไว้ 1,613,450.-บาทเป็นค่าตอบ ตั้งไว้ 210,000.-
บาท ค่าใช้สอย   ตั้งไว้ 1,000,450.บาท หน้า 22/52 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 160,000.-บาท 
หน้า 23/52 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้243,000.-บาท  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ตั้งไว้ 3,126,490.-บาท เป็นงบด าเนินงาน ตั้งไว้ 1,579,200.-บาท   
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 126,000.-บาท ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,453,200.-บาท หน้า 25/52      
งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 55,290.-บาท งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,492,000.-บาท  

  หน้า 43/52 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
ตั้งไว้ 1,017,300. -บาท งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 592,500. -บาท ค่าวัสดุ ตั้ งไว้ 
142,500.-บาท งบลงทุน ตั้งไว้ 424,800.-บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 
945,000.-บาท ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 900,000.-บาท งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 80,000.-บาท คะ  

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ หน้า 29/52 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งไว้  
(ผอ.กองช่าง)  8,190,300.-บาท งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้ 3,336,800.-บาท งบ

ด าเนินงาน ตั้งไว้ 4,833,200.-บาท ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,788,100.-บาท ค่าวัสดุ ตั้งไว้  
/1,232,000.-บาท... 



-4- 
 

  1,232,000.-บาท ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 2,000.-บาท งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  
  ตั้งไว้ 20,300.-บาท หน้า 34/52 งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้ 10,152,309.-บาท งบ

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 930,000.-บาท งบลงทุน ตั้งไว้ 6,339,700.-บาทเป็นค่า
ครุภัณฑ์   ตั้งไว้ 118,000.-บาท เป็นค่าป้ายจ ากัดความเร็ว บริเวณโรงเรียนวัดบ้านพระ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,221,700.-บาทเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

  - โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ศาลา 80 พรรษา ม.7           
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 185,200.-บาท  

  - โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 เส้นวัดหนองจอก ต.บ้านพระ 
ตั้งไว้ 476,900.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เส้นดงกระจาย ซอย 4(ต่อเส้นเดิม)     
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 474,000.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 เส้นบ้านนางบุญส่ง พวงผ่อง         
(ต่อเส้นเดิม)ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 296,000.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 เส้นบ้านนางละเอียด เครื อจันทร์       
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 414,800.-บาท  

  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นบ้านนายส าราญ กลิ่นหอม           
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 82,500.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นบ้านนางส าเนียง  ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 
315,000.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.11 เส้นหนองจอกซอย 1 แยก บ้านนายจรูญ 
ลมดี ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 74,900.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.7 เส้นซอยโปร่ง(ต่อเส้นเดิม) ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 
18,500.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.7 เส้นหนองไข่ไก่ ซอย 3 แยกบ้านนางสมศรี  
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 27,100.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนภายในบริเวณส านักงานอบต.
บ้านพระ ม.7 ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 921,400.-บาท  

  - โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. อเนกประสงค์ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยอบต.บ้านพระ ม.7 ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 236,300.-บาท  

  - โครงการก่อสร้างวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.14 หัวเขานอก-หัวเขาใน ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 
259,700.-บาท  

/-โครงการ... 
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  - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 เส้นบ้านป่าเสือ ซอย 4   
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 22,600.-บาท 

  - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เชื่อม ม.3 ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 
240,800.-บาท  

  - โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 3 
(ต่อเส้นเดิม) ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 335,800.-บาท  

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.11 บริเวณที่ดินนายเพทาย นาคหิรัญ    
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 138,200.-บาท  

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.11 บริเวณบ้านนางสวรรค์ เจือจาน      
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 143,300.-บาท 

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.14 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ดาวแจ้ง    
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 138,200.-บาท 

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณบ้านนางเมจิรา สงวนชม        
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 138,200.-บาท 

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณบ้านนางอุบล แสงแดง          
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 131,200.-บาท 

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.16 บริเวณบ้านนายเพ การะเกด           
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 138,200.-บาท 

  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ม.18 บริเวณบ้านนางบุญเรือน คงค าศรี      
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 138,200.-บาท 

  - โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น ม.2 ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 56,500.-บาท 

  - โครงการติดตั้งแผ่นราวเหล็กลูกฟูก(การ์ดเรล) บริเวณสะพานบ้านหาดทราย  ม.1        
ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 182,000.-บาท 

  - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวเขา ม.14 บริเวณบ้านนายเหมือน ลมดี 
ตั้งไว้ 83,000.-บาท  

  - โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพระ ม.7 ต.บ้านพระ   
ตั้งไว้ 553,200.-บาท 

/- โครงการ... 
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  หน้า 40/52 งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 2,882,609. -บาท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์      

  - เงินอุดหนุนงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณซอย 1 บ้านดงหัวโขด ม.9 ต.บ้าน
พระ ตั้งไว้ 239,093.-บาท 

  - เงินอุดหนุนงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณซอย 3 ประชาชื่น ม.4 ต.บ้านพระ  
ตั้งไว้ 603,315.-บาท 

  - เงินอุดหนุนงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ม.1, ม.2, ม.3 และม.19 ถึงแยก
หมาหอน ต.บ้านพระ  ตั้งไว้ 1,359,161.-บาท 

  - เงินอุดหนุนงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบริเวณ ม.8 ซอย 8 สวนเงาะ ซอย 9     
สวนเงาะ และซอยบ่อดินถึงคอนกรีต ต.บ้านพระ ตั้งไว้ 681,040.-บาท ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไมค่รับ เชิญท่านปราโมทย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล  สอบถามเรื่องโครงการกล้องวงจรปิด CCTV สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได ้

(ส.อบต.ม.17)   หรือไม่ครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ครับ และจะให้เชื่อมต่อมือถือของผู้น าชุมชนครับ 

(นายก อบต.บ้านพระ) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ หน้า 38/52 งบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.11 บ้านนางสวรรค์     

(รองประธานสภาฯ)     เจือจาน กับ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.16 บ้านนางอุบล แสงแดง งบประมาณ
ท าไมไม่เท่ากับโครงการอ่ืนครับ ขอให้ช่างชี้แจงด้วยครับ  

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ เนื่องจากบ้านนางอุบลไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า  ของ ม.11 มีเสาไฟฟ้ามาเพ่ิมครับ 

(ผอ.กองช่าง) 

นายณรงค์ คล้ายเขียว หน้า 38/52 ขอชี้แจงเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16 บ้านนางอุบล เนื่องจากหม้อมิเตอร์ 

(ส.อบต.ม.16)  เป็นของชาวบ้านเอง ราคาจึงถูกลงครับ 

 

 

/นายทศพล... 



-7- 

 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ หน้า 50/52 เรื่องจ้างบุคคลภายนอกเก็บผักตบชวา ขอบเขตไปถึงไหนครับ สุดเขต ม.9  

(ส.อบต.ม.9)  หรือไม่ครับ ในหน้าแล้งที่ท่านนายกได้น าแม็คโครมาเปิดทางน้ ายังด าเนินการล าบาก 

ขอให้ผู้บริหารติดตามด้วยครับ อีกเรื่องคือการปลูกบัวในคลองสาธารณะของดงพระราม

ครับ   

นายบุญเชาว ปัณเขต ผมขอเสนอให้ซื้อเรือปั่น เพ่ือก าจัดผักตบชวาครับ  

(ส.อบต.ม.2) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ผู้บริหารชี้แจง ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  การเก็บผักตบชวาเก็บวันเว้นวัน บริเวณ ม.4, ม.8 และ ม.9 ครับ ถ้าเก็บไม่ถึงบริเวณ    

(นายก อบต.บ้านพระ) ม.9 จะด าเนินการเรียก ผู้รับเหมาเข้ามาคุยครับ การซื้อเรือปั่นจะน าเข้าข้อบัญญัติในปี 

  2564 ครับ เรื่องการปลูกบัวในคลองสาธารณะนั้น จะประสานกับอบต.ดงพระราม     
ให้ครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ท าหนังสือไปของบประปาได้ตอบกลับมาแล้วว่าไม่ได้ท างบ 

(ประธานสภาฯ)  ล่วงหน้าไว้ ต้องใช้งบของ อบต. 100% ต่อไปในการขอไฟฟ้าหรือประปาขอให้สมาชิก  

  ท าแผนล่วงหน้า เพราะมีเงินส่วนหนึ่งที่ไฟฟ้าหรือประปาสามารถสมทบให้ได้ครับ 

   มีท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 หรือไม ่

   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

   พ.ศ.2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เป็น

เอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีงบประมาณ 2562 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 กองช่างได้ตั้งงบครุภัณฑ์ 
(ผอ.กองช่าง) ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน งบประมาณตั้งไว้ 814,000. -บาท 

อบต.บ้านพระ ได้ด าเนินการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี       
e-Bidding ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.62 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลได้พิจารณาให้    

/บจ.โตโยต้า... 
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       บจ.โตโยต้า ปราจีนบุรี 1993 เป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่ได้มีบริษัทอเมริกันมอเตอร์  
 เชียงใหม่ ได้ยื่นอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่ไม่ได้รับเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา 

เมื่อมีผู้ อุทธรณ์มาทาง อบต.บ้านพระ จึงได้วินิ จฉัยพิจารณาอุทธรณ์และส่งมายัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ซึ่งในขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางยังไม่แจ้ง
ผลการรายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์มายังอบต.บ้านพระ  เกรงว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงมีความจ าเป็นต้องกันเงินไว้ การกันเงิน
ในกรณีดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของอปท.(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 ข้อ 59 ต้อง
ขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาท้องถิ่นจะเปิดสมัยประชุม(สมัยที่4) ในวันที่ 1 -15 
สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองช่างจึงขอพิจารณา
อนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด       
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวนเงิน 814,000.-บาท
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และแจ้งขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือที่จะด าเนินการ
ตามระเบียบต่อไป ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีทา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีหรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวนเงิน 814,000. -บาท 
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามข้อ 59 เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 5   - เรื่องอ่ืนๆ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน โดยมีผู้เสนอ 1 คนและผู้รับรอง 2 คน 
(ประธานสภาฯ) เชิญเสนอได้ครับ  
นางสุกัลยา สุทธานันท์ ดิฉันขอเสนอ นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว คะ 
(ส.อบต.ม.5) 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.17) 
นายชาญ  สุขคง ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.19) 
 

/นายปราโมทย์... 
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นายปราโมทย์ เนียรมงคล  ผมขอเสนอ ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา ครับ 
(ส.อบต.ม.17)  
นายณรงค์ คล้ายเขียว ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.16) 
นายวิรัช แก้วสีหาวงษ์  ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.14) 
นายสมสกุล ยูปานนท์ ผมขอเสนอ นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ครับ 
(ส.อบต.ม.10) 
นางสุกัลยา สุทธานันท์ ดิฉันขอรับรองคะ 
(ส.อบต.ม.5)  
นายกมล วัลลานนท์ ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.3) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) รับรองคณะกรรมการทั้ง 3 คน ด้วยครับ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองคณะกรรมการทั้ง 3 คน เป็นเอกฉันท์ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เมื่อเราได้คณะกรรมการแล้ว ผมขอแจ้งให้สมาชิกทราบ เวลายื่นการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ รับ
หลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่น         
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน 

 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้    
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามระเบียบ      
ที่อ้างถึงระยะเวลาที่เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง และต้องนับชั่วโมงตามวันเวลาราชการ ได้ก าหนดวันแปรญัตติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 
9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  และประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
4/2562 ครั้งที่ 2   

/ในวันที่... 
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ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ    
ที่ประชุม  รับทราบ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชุดเดิมเป็น ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา 
(ประธานสภาฯ) และจ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน ครับ ขอมติที่ประชุมว่าจะเลือกเพ่ิม หรือเลือกใหม่ทั้งหมดครับ        

สมาชิกท่านใดเห็นว่าจะเลือกเพ่ิม ขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ   
มติที่ประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพ่ิมเป็นเอกฉันท์ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพ่ิม ขอผู้เสนอ 1 ท่าน ผู้รับรอง 2 ท่าน 
(ประธานสภาฯ) ครับ  
นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธ์ ผมขอเสนอ นายปราโมทย์ เนียรมงคล ครับ 
(ส.อบต.ม.18) 
นายบุญเชาว์ ปัณเขต ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.2) 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.ม.14) 
มติที่ประชุม มีมติเลือกคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 ท่าน คือ ร.ต.ส าเร็จ    

เวชกามา, จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน, นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เป็นเอกฉันท์  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญ คุณสุจิรา ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ สอบถามเรื่องเวนคืนที่ดิน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ใครจะเป็นผู้ขอเบิกทาง  
(ส.อบต.ม.13)  อบต.บ้านพระหรือทางหมู่บ้าน คะ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านปลัด ชี้แจงครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ตามหนังสือแจ้งให้ อบต.บ้านพระ ให้ไปรับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง จ านวน  
(ปลัด อบต.บ้านพระ) 1,251,838.-บาท ค่าเสียหายตาม มาตรา 24 วรรคท้าย จ านวน 142,555. -บาท 

และได้ปรึกษากับท่านนายก และนิติกรแล้วว่าต้องน าเงินเข้าในระบบของ อบต.บ้านพระ    
  ตามระเบียบ เพราะเป็นรายได้ของอบต.บ้านพระ เวนคืนให้อบต.บ้านพระ และให้หมู่บ้าน

ให้ท าโครงการ เข้ามาว่าศาลาประชาคม ม.13 ไม่มีเนื่องจากได้ถูกเวนคืน ทางหมู่บ้าน  
ไม่มีที่ประชุม เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ลูกบ้าน จึงขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.บ้านพระ   
ในการซื้อท่ีดินและก่อสร้าง ให้ท าโครงการเข้ามา ครับ 

 
 
 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ จากที่ได้อ่านแล้ว ผมว่าต้องน าเงินเข้า อบต.บ้านพระก่อน แล้วเขียนโครงการเข้ามา 
(ประธานสภาฯ)  ผ่านสภาฯครับ 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม   เวลา 12.15 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  
 


