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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
นางจงจิต        ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
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 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
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สมาชิก อบต.ม.6 
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.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.13
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.14 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
นางจงจิต        ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
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 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหตุ 
1. นางประพิศ     จันณรงค์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.1 ขาด   
2. นายบุญเชาว    ปัณเขต สมาชิกสภาฯ อบต.ม.2 ขาด  
3. นายกมล         วัลลานนท์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.3 ขาด 
4. นายจ้อย        นวนส าลี สมาชิกสภาฯ อบต.ม.4 ขาด 
5. นางสุกัลยา     สุทธานันท ์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.5 ลา 
6. นางอารีย์       แจ่มเจริญ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.8 ลา 
7. นางศลิษา      มากสาคร สมาชิกสภาฯ อบต.ม.13 ลา    
8. น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี สมาชิกสภาฯ อบต.ม.15 ลา 
9. นายสุรศักดิ์    จักสาน สมาชิกสภาฯ อบต.ม.15 ขาด 

/10. นายณรงค์... 



 
10. นายณรงค์    คล้ายเขียว สมาชิกสภาฯ อบต.ม.16 ขาด 
11. นางอัญชลี   ค าศิริ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.16 ลา 
12. นายโกเมฆ   ประสิทธิ์พันธุ์ สมาชิกสภาฯ อบต.ม.18 ลา 
13. นายชาญ     สุขคง     สมาชิกสภาฯ อบต.ม.19 ขาด 
14. นายบุญสืบ   ตันสงวน สมาชิกสภาฯ 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. นางอ าไพวรรณ    วรรณโชติ หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านพระ อ าไพวรรณ  วรรณโชติ 
4. นายณัฐวัฒน์      มาลัยพันธุ ์ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์     มาลัยพันธุ ์
5. นายธีระยุธ        เดชะ  นายช่างโยธา   ธีระยุธ       เดชะ  
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ท่าหิน นักวิเคราะห์ฯ   จันทร์เพ็ญ   ท่าหิน 
7. นางสาวพนัชกร  กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนัชกร      กลิ่นมะลิ 
8. นางสาวสุพรรษา  แจ่มดวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สุพรรษา     แจ่มดวง 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2/2563 วันที ่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นางสุกัลยา  สุทธานันท์, นางอารีย์  แจ่มเจริญ,  

(ประธานสภาฯ)   นางศลิษา  มากสาคร, น.อ.ไพฑูรย์  มาลาศรี, นางอัญชลี ค าศิริ, นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธุ์,  

 นายบุญสืบ  ตันสงวน ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 18 มีนาคม 

2563  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่             
(ประธานสภาฯ)        18 มี.ค.63 ผมขอแก้ไขผู้เข้าร่วมประชุมล าดับที่ 5 นายกมล วัลลานนท์ มาเซ็นชื่อแต่ไม่ได้

เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามระเบียบถือว่าขาดประชุม ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าประชุมทุกที่ มีการเซ็นชื่อเข้า-ออก และต้องอยู่ในที่ประชุม 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ถ้าหากไม่อยู่ในที่ประชุมต้องแจ้งประธานว่าไปท าธุระอะไรที่ไหน ถ้าหากมีการลงมติ จะรอ

เพ่ือขยายเวลาลงมติ กรณีท่ีมาเซ็นชื่อแล้วออกไป ไม่เข้าร่วมประชุม ถือว่าขาดประชุมครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ ท่านปัญญาครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ขอแก้ไขหน้าที่ 3 เปลี่ยนจากซอยประดิษฐ์ แก้ไขเป็นซอยบ่อดินครับ   

(ส.อบต.ม.8) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63         

เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านปลัดชี้แจงเงินสะสม ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  1.ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 1 เม.ย.63 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้  

(ปลัด อบต.บ้านพระ) ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. 

แล้ว จ านวน 69,894,696.24 บาท ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว 

/แต่ยังไม่... 
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  แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน 6,544,700. -บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ ได้  ณ ปัจจุบัน จ านวน 

63,349,996.24บาท ส ารองงบบุคลากร(3 เดือน)จ านวน 3,489,000.-บาท ส ารอง

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

คงเหลือ  จ านวน 59,826,496.24บาท ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% จ านวน 

5,982,649.62บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 53,843,846.62บาท             

2.ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 เม.ย.63 จ านวน 55,053,179.92 บาท     

ข้อระเบียบ (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 43 

ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.(ฉ.2)พ.ศ.2548      

ข้อ 89 อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของอปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้าน   

การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของอปท.หรือกิจการ       

ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.

หรือตามกฎหมายก าหนด                                                                              

2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของอปทแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว    

3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ

กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน                                                        

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้

จ่ายเงินสะสมนั้นยกเลิกไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังและ

เสถียรภาพในระยะยาว 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอขอบคุณ ท่านปลัดครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 

(ประธานสภาฯ)  - เรื่องเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

/1.ก่อสร้าง... 
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  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  

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถนนของ ม.3 เส้นวัดหนองบัวศาลาเอนกประสงค์ ม.2 เป็นถนนที่ช ารุด ทางหมู่บ้าน      

(นายก อบต.บ้านพระ) ได้ท าประชาคมเข้ามาทางผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3   

  เส้นวัดหนองบัวศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 595 ม. หนาเฉลี่ย       

  0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,970 ตร.ม. งบประมาณ 791,000.-บาท    

  เป็นเอกฉันท์ 

  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  

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถนนเส้นนี้จากส านักสงฆ์ หมู่ 5 เชื่อมกับหมู่ 19 เห็นว่าถนนเส้นนี้ประชาชนใช้จ านวนมาก 

(นายก อบต.บ้านพระ) และมีช ารุดเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อน ทางผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สมาชิก 

  ช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5   

  เส้นบ้านใหม่ ซอย 2-บ้านใหม่พัฒนา ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 735 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.  

  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,675 ตร.ม.(พร้อมตีเส้นจราจร) งบประมาณ  

  1,013,900.-บาท เป็นเอกฉันท ์

  3. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5  เส้นหนองไข่ไก่ – หนองจอก 

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

  ตร.ม. งบประมาณ 151,700.-บาท  

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญนายกครับ 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  ถนนเส้น หมู่ 5 มาหนองจอก เป็นถนนที่เสียหายมาก การสัญจรไป-มาล าบาก  

(นายก อบต.บ้านพระ) ทางผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5   

  เส้นหนองไข่ไก่ – หนองจอก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ 

  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. งบประมาณ 151,700.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

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

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

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

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสรศักดิ์ครับ 

นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล โครงการนี้ขอยกเลิกครับ  

(ส.อบต.ม.6)   

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

  5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7 เส้นซอยโปร่งอรุณ (แยกบ้านจ่าไสว) ขนาดกว้าง  

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

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

  ถนนเส้นนี้ มีประชาชนอาศัยอยู่ 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นทางสาธารณะ เพ่ือความสะดวก 

  ในการขนส่งสินค้า เพ่ือจ าหน่าย ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7              

  เส้นซอยโปร่งอรุณ(แยกบ้านจ่าไสว) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม.หรือ 

  พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ  

  448,500.-บาท เป็นเอกฉันท ์

  6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นซอยบ้านป้าลออ ขนาดกว้าง 4 ม.   

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

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

 

/ถนนเส้นนี้... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ถนนเส้นนี้มีชาวบ้านใช้จ านวนมาก ซึ่งเป็นถนนลูกรังซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านเดือดร้อน 

(ประธานสภาฯ)  ในการเดินทาง ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เส้นซอย 

  บ้านป้าลออ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

  800 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 443,200.-บาท         

  เป็นเอกฉันท์ 

  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 

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านปัญญาครับ 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ถนนสายนี้สร้างมานานแล้ว เป็นหลุม-บ่อ มีการสัญจร-ไปมาล าบากในการขนส่งสินค้า 

(ส.อบต.ม.8)  ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8  

  เส้นสวนเงาะ ซอย 9 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 275  ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ 

  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม.งบประมาณ 336,500.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นบ้านนางใส ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 165 ม.   

  หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ        

  0-0.30 ม. งบประมาณ 360,400.-บาท 

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถนนหมู่ 9 เดิมเป็นถนนลูกรัง เพ่ือให้การเดินทางขนส่งสินค้า สะดวก ทางผู้บริหารเห็นว่า 

(นายก อบต.บ้านพระ) มีความจ าเป็น ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 เส้นบ้านนางใส 

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

  ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  0-0.30 ม. งบประมาณ 360,400.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

/9.ก่อสร้าง... 
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  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 

  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถนนเส้นนี้ได้ลาดยาง มีการช ารุดเสียหายจ านวนมาก ถ้าไม่ด าเนินการจะใช้งบประมาณมาก 

(นายก อบต.บ้านพระ) ทางผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10  

  เส้นดงกระจาย ซอย 6 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ 

  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.งบประมาณ 665,900.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  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 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชูชีพครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว  ทางเส้นนี้เป็นคอนกรีต มีรถสัญจรไปมาจ านวนมาก เริ่มจากปากทางวัดหัวเขา-ถนนของ 

(ส.อบต.ม.11)  อบจ.ปราจีนบุรี จึงขอขยายออกจากเดิมเป็น 4 ม. ขยายเพ่ิมอีก 1 ม. รวมเป็น 5 ม.  

  เพ่ือการสัญจรไป-มาสะดวก ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 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.-บาทเป็นเอกฉันท ์

  11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 เส้นเข้าประปาหมู่บ้านขนาดกว้าง 4 ม.    

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

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

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  ทางเส้นนี้เข้าประปาหมู่บ้าน ม.12 ซึ่งเป็นถนนลูกรัง เดินทางไปซ่อมแซมล าบาก  

(นายก อบต.บ้านพระ) ทางผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12  

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

  ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 459,900.- 

  บาท เป็นเอกฉันท ์

  12.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.13 เส้นบ้านยาง ซอย 1-บ้านป่าเสือ 

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

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

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสุจิราครับ 

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์  ถนนเส้นนี้ต่อจากตรงบ้านคุณวาสนา เพ่ือให้การเดินทางสะดวกข้ึน ขอให้สมาชิก 

(ส.อบต.ม.13)  ช่วยพิจารณาด้วยคะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

  ม.13 เส้นบ้านยาง ซอย 1-บ้านป่าเสือ(แยกถนน ปจ.2001) ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว  

  380 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. งบประมาณ  

  510,700.-บาท เป็นเอกฉันท ์

  13.ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.14 เส้นเลียบคลองหัวเขาขนาดกว้าง 4 ม. 

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

  งบประมาณ 347,900.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่าน ร.ต.ส าเร็จครับ 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ถนนเส้นนี้เป็นถนนเลียบคลองไปเชื่อมกับ หมู่ 5 เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน  

(ส.อบต.ม.14)  รุกล้ าไปในคลอง ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.14 เส้นเลียบ 

  คลองหัวเขาขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 

  ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. งบประมาณ 347,900.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  14.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 เส้นซอยท่อน้ าขนาดกว้าง  

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

  ตร.ม. งบประมาณ 307,000.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   ซอยท่อน้ า ช ารุดเสียหายอาจจะเกิดอันตรายได้ ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

(นายกอบต.บ้านพระ)  

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ขออนุญาตเสริมตรงทางสามแยก จากถนนสามสาวมา ติดถนนสุวรรณศร ขอให้เปิด 

(ส.อบต.ม.14)  ซ้าย-ขวาให้กว้าง เพ่ือรถขึ้นถนนเส้นหลักล าบากครับ    

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

  ม.15 เส้นซอยท่อน้ าขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 197 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ 

  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,182 ตร.ม. งบประมาณ 307,000.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  15.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 เส้นซอยหลังศาลนเรศวร 

        ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 

  ตร.ม. งบประมาณ 489,500.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   ถนนซอยหลังศาลได้สร้างมานานแล้วเกิดการช ารุด ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

(นายกอบต.บ้านพระ)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 
เส้นซอยหลังศาลนเรศวร 

        ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 

  ตร.ม. งบประมาณ 489,500.-บาทเป็นเอกฉันท์ 
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  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 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   ตอนนี้เป็นถนนคอนกรีต เกิดการช ารุดเสียหาย ชาวบ้านใช้ถนนเส้นนี้จ านวนมาก  

(นายกอบต.บ้านพระ) ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 

  เส้นหนองกันเกรา ซอย 6 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 320 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ 

  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. งบประมาณ 313,200.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  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 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   ถนนเส้นนี้ไดส้ร้างมานานแล้ว เกิดการช ารุดเสียหาย ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

(นายกอบต.บ้านพระ)  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16  

  เส้นหนองกันเกรา ซอย 9 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 410 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิว 

  จราจรไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.ม. งบประมาณ 401,400.-บาทเป็นเอกฉันท ์

  18.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 เส้นหนองประเทือง ซอย 2 แยกบ้าน 

  นายพศวัตขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

  880 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ 459,700.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังมีประชาชนใช้หลายครัวเรือน และใช้ในการขนส่งสินค้าทางเกษตร 

(นายกอบต.บ้านพระ) ผู้ใหญ่และสมาชิกได้ท าประชาคม ทางผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สมาชิก 

  ช่วยพิจารณาด้วยครับ 

/มติที่ประชุม... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 เส้น 

       หนองประเทือง ซอย 2 แยกบ้านนายพศวัตขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.  

  หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม.  

  งบประมาณ 459,700.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  19.ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18 เส้นศาลาเอนกประสงค์ – ม.16  

  ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 580 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,900  

  ตร.ม. งบประมาณ 769,500.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสุทธิสารครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์   ถนนเส้นนี้ ม.18 เชื่อมต่อ ม.16 เส้นศาลาเอนกประสงค์ ถนนช ารุดมาก เพ่ือบรรเทา 

(รองประธานสภาฯ)  ความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.18  

  เส้นศาลาเอนกประสงค์ – ม.16 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 580 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ 

  พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,900  ตร.ม. งบประมาณ 769,500.-บาทเป็นเอกฉันท ์

  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   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 เส้นบ้านใหม่ 

  พัฒนา ซอย 3(ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 

  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.20 ม. งบประมาณ  

  52,100.-บาทเป็นเอกฉันท ์
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  21.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.1 บริเวณปากซอยบ้านหาดทราย 

  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.หรือยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 85 ม. งบประมาณ  

  187,200.-บาท  

  ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านอภิชาตครับ 

นายอภิชาติ พุทธสอน   ถนนเส้นนี้ถ้าฝนตกลงมาน้ าท่วมถนนท าให้การจราจรมีปัญหา ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณา 

(ส.อบต.ม.1)  ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  

  ม.1 บริเวณปากซอยบ้านหาดทราย 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. 

  หรือยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 85 ม. งบประมาณ 187,200.-บาท เป็นเอกฉันท์ 

  22.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.11 บริเวณบ้านนางทุเรียน จันทร์อ่ิม 

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า  

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 138,900.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านชูชีพครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และรวบรวม 

(ส.อบต.ม.11)  เนื้อท่ี 30 ไร่ และสมาชิกไม่ต่ ากว่า 5 ราย ได้ด าเนินการตามระเบียบของอบต.บ้านพระ  

  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

  ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณา ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.11   

  บริเวณบ้านนางทุเรียน  จันทร์อิ่ม ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม.  

  พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 138,900.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  23.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.16 บริเวณท่ีดินนางวัชรา เปลี่ยนประเสริฐ  

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า  

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 138,900.-บาท 

/ท่านใดจะ... 
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  ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   เนื่องจากบ่อบาดาล ของ ม.16 มีประชาชนท าสวนเป็นจ านวนมาก น้ าไม่เพียงพอต่อ 

(นายก อบต.บ้านพระ) การเกษตร จึงได้ท าเรื่องเข้ามาเนื้อท่ี 30 ไร่ และผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่า 5 ราย เป็นไป 

  ตามระเบียบที่ทางของอบต.บ้านพระก าหนดไว้ ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.16   

  บริเวณท่ีดินนางวัชรา เปลี่ยนประเสริฐ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า  

  70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 138,900.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  24.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.16 บริเวณท่ีดินนายธนเทพ  บุญภักดี  

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า  

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 146,900.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด   บ่อบาดาล ของ ม.16 มีประชาชนท าสวนเป็นจ านวนมาก น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 

(นายก อบต.บ้านพระ) ได้ท าหนังสือเข้ามาขอขุดเจาะบ่อบาดาล มีพ้ืนที่เจาะไม่น้อยกว่า 30 ไร่ และผู้ใช้น้ า 

  ไม่น้อยกว่า 5 ราย เป็นไปตามระเบียบที่ทางของอบต.บ้านพระก าหนดไว้ ขอให้สมาชิก 

  ช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ท าไมงบประมาณถึงมากกว่าบ่ออ่ืนครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายธีระยุธ เดชะ   งบประมาณมากกว่าบ่ออ่ืนเพราะบางบ่อต้องปักเสาไฟเพ่ิม บางบ่อใกล้เสาไฟแล้วครับ  

(นายช่างโยธา) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)   

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.16  

  บริเวณท่ีดินนายธนเทพ  บุญภักดี ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม.  

  พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 146,900.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  25.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.17 บริเวณบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล   

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า 

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 131,900.-บาท 

/ท่านใดจะ... 
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  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านปราโมทย์ครับ 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล  ประชาชนมีความเดือดร้อน ไม่มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร จึงรวบกันเพ่ือขอขุดเจาะ 

(ส.อบต.ม.17)  บ่อน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  

  ม.17 บริเวณบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า  

  70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 131,900.-บาทเป็นเอกฉันท ์

  26.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.17  บริเวณบ้านนายสุนทร สีสุดโท  

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า 

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 143,400.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านปราโมทย์ครับ 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล  เนื่องจากเกษตรกรได้รวมกันขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของ 

(ส.อบต.ม.17)  อบต.บ้านพระ ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  

  ม.17 บริเวณบ้านนายสุนทร สีสุดโท ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า  

  70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 143,400.-บาทเป็นเอกฉันท ์

  27.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.17 บริเวณบ้านนางจุฬา  โพธิ   

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า 

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 145,800.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านปราโมทย์ครับ 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล  ประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร ชาวบ้านจึงรวมกันขอความอนุเคราะห์ 

(ส.อบต.ม.17)  จากอบต.บ้านพระ ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.17  

  บริเวณบ้านนางจุฬา  โพธิ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม.  

  พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 145,800.-บาทเป็นเอกฉันท์ 

  28.ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.18  บริเวณบ้านนายเอื้อม สมพร 

  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า 

  (ซับเมิร์ส) งบประมาณ 143,400.-บาท 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสุทธิสารครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ เนื่องจาก ม.18 มีปัญหาคล้ายกับทุกหมู่บ้าน ต าบลของเราเป็นเกษตรกรจ านวนมาก  

(ส.อบต.ม.18)  มีความเดือดร้อนน้ าเพ่ือเกษตรกร ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.18   

  บริเวณบ้านนายเอื้อม สมพร ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม.  

  พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) งบประมาณ 143,400.-บาทเป็นเอกฉันท ์

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

  บ่อบาดาล ขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า 

  (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 

  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านร.ต.ส าเร็จครับ 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  อีกฝั่งของ ม.14 อีกฝั่งมีปัญหาเรื่องน้ าไม่พอใช้ เป็นปัญหาที่ส าคัญ จึงขอขุดเจาะ  

(ส.อบต.ม.14)  บ่อบาดาล เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.14 บริเวณบ้าน  

  ร.ต.ท.ธิติ ครุฑอ้วน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6” ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อม 

  เครื่องสูบน้ าแบบไฟฟ้า(ซับเมิร์ส) ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ ารูปแชมเปญพร้อมอุปกรณ์  

  ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และติดตั้งถังกรองน้ ารูปทรงกระบอกขนาด dia 1.50 ม.  

  สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 512,500.-บาทเอกฉันท์ 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ สรุปมีการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมท้ังหมด 28 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ครับ  

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 ปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6  

  เส้นเกาะยายสาว ซอย 3   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ)   

นายปัญญา บ ารุงวัด  เนื่องจากถนนเส้นใหม่ได้ตัดผ่าน เรายังไม่สามารถท าได้ตลอดทั้งเส้น จึงจ าเป็นต้องปรับลด  

(นายกอบต.บ้านพระ) ปริมาณงานลง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจร 

  ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ตั้งไว้ 160,000.-บาทครับ   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)  

มตทิี่ประชุม  มีมติอนุมัติปรับลดปริมาณงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

  ม.6 เส้นเกาะยายสาว ซอย 3 เป็นเอกฉันท ์ 

  4.2 แก้ไขแบบแปลนและประมาณการงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  

  คอนกรีต ม.7 ถนนภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ)   

นายปัญญา บ ารุงวัด  เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ได้มีการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อไปแล้วบางส่วน  

(นายกอบต.บ้านพระ) บริเวณหน้าบ้านพักพนักงาน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด 

  จึงท าให้สภาพพ้ืนที่บริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถด าเนินการตามแบบแปลนเดิมได้   

  พ้ืนที่ด าเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า 3,796.24 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. พร้อมตีเส้น 

  จราจร ตั้งไว้ 824,600.-บาท ครับ   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติแก้ไขแบบแปลนและประมาณการงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร 

  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ถนนภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

  เป็นเอกฉันท์  

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 - เรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

  5.1 กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) 

       ขนาด 16 ช่อง จ านวน 2,800.-บาท(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ       

  และสังคม) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจาก  

  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน           

  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

  ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าผังชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 150,000.-บาท     

  เบิกไปแล้ว 0.-บาท โอนครั้งนี้ 2,800.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 147,200.- 

  บาท หน้า 31/52  โอนไปตั้งใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

  และชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

  (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 2,800.-บาท 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ กองช่างชี้แจงครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายธีระยุธ เดชะ   กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 

(นายช่างโยธา)       16 ช่อง จ านวน 2,800.-บาท(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจาก  

  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน           

  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

  ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าผังชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 150,000.-บาท     

  เบิกไปแล้ว 0.-บาท โอนครั้งนี้ 2,800.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 147,200.- 

  บาท หน้า 31/52  โอนไปตั้งใหม่ใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับอุปกรณ์กระจาย 

  สัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 2,800.-บาท  ครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 แผนงานเคหะ 

  และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 

  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายส าหรับ 

  การจดัท าผังชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 150,000.-บาท เบิกไปแล้ว 0.-บาท  

/โอนครั้งนี้... 
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  โอนครั้งนี้ 2,800.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 147,200.-บาท หน้า 31/52   

  โอนไปตั้งใหม่ใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

  เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับอุปกรณ์กระจาย 

  สัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 2,800.-บาท  เป็นเอกฉันท์   

  5.2 ส านักปลัด ขอโอนลด แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภท 

  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท ขอโอนลดจ านวน 8,800.-บาท งบประมาณ 

  คงเหลือหลังโอนลด เป็นเงิน 41,200.-บาท โอนมาตั้งรายการใหม่ ในแผนงาน        

  บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           

  (วัสดุอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ตั้งไว้ 8,800.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

  - วัสดุอุปกรณ์ D –link switch 16 port 10/100/1000 จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 
2,800.-บาท 

  - วัสดุอุปกรณ์ D –link switch 24 port 10/100/1000 จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 
6,000.-บาท 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางอ าไพวรรณ วรรณโชติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

(หัวหน้าส านักปลัด)  หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท โอนลดมาตั้งรายการใหม่  

  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(วัสดุอุปกรณ์ 

  เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต)ตั้งไว้ 8,800.-บาท คะ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขอโอนลด   

  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  

  50,000.-บาท ขอโอนลดจ านวน 8,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด เป็นเงิน  

  41,200.-บาท โอนมาตั้งรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด 

  ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(วัสดุอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ตั้งไว้  

  8,800.-บาท รายละเอียดดังนี้  

  - วัสดุอุปกรณ์ D –link switch 16 port 10/100/1000 จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 
2,800.-บาท 

 

/-วัสดุ... 
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  - วัสดุอุปกรณ์ D –link switch 24 port 10/100/1000 จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 
6,000.-บาท เป็นเอกฉันท ์  

ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญ ท่านสุจิรา ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ เรื่องที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ได้ทีก่่อสร้างใหม่แล้ว ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ตรงบ้าน 

(ส.อบต.ม.13)  ก านันเก่าคะ มีเนื้อที่ 1 ไร่ จะขอให้ช่างเขียนแบบแปลนให้, เรื่องรื้อถอนแล้วไปสร้าง 

  ที่บ้านผู้ใหญ่ประเสริฐเป็นที่ศึกษาดูงานได้หรือไม่คะ, เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 

  และติดตั้งใหม่ ได้แจ้งมาหลายเดือนแล้วคะ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องการสร้างที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีแผนเข้ามาก่อน ที่ส าคัญต้องขออนุญาตจาก 

(ประธานสภาฯ)  ราชพัสดุก่อน คือต้องมีแผนงานการรองรับครับ ปรึกษาผมได้ครับ,เรื่องรื้อถอน 

  ต้องดูระเบียบครับ  

ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ เรื่องบริเวณหน้าวัดบ้านพระเกิดอุบัติเหตุบ่อย จากการจราจรของรถ ได้ขอไฟกระพริบไป 

(ส.อบต.ม.3)  ติดตั้งแล้วแต่ไม่ได้ผล รถยังวิ่งเร็วอยู่ เมื่อเร็วๆนี้เกิดอุบัติเหตุ จึงขอสนับสนุนลูกคลื่น  

  จ านวน 4 ลูก บริเวณหน้าวัดบ้านพระ และเรื่องท่อน้ าประปา ม.19 ขวางถนน ผู้รับเหมา 

  ให้เราย้ายท่อภายในเวลา 2 วัน เส้นทางประมาณ 80 ม. ที่จะขุดแล้วให้วางท่อ PE  

  ใช้เงินประมาณ 20,000.-บาท ครับ  

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้รับเหมาต้องเป็นคนด าเนินการขุดให้ครับ รื้อเสร็จแล้วต้องวางท่อให้เรา  ซึ่งเป็นไปตาม 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) หลักกฎหมาย ต้องท าให้อยู่ในสภาพเดิมหรือให้ผู้รับเหมาเข้ามาคุยกับผู้บริหาร 

  อบต.บ้านพระ ครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ผู้รับเหมาต้องด าเนินการซ่อมให้เราครับ ถ้าเค้าไม่ซ่อมให้จะไปร้องท่ีศูนย์ด ารงธรรมฯ  

(นายก อบต.บ้านพระ) เพราะของเดิมเราสามารถใช้ได้ แล้วมาท าถนนก็ต้องซ่อมให้เราใช้ได้เหมือนเดิม  

  ของ หมู่ 17 ผู้รับเหมาท าท่อแตกไป ก็ต้องซ่อมให้เราครับ ของหมู่ 19 ก็เช่นกันครับ 

  เรื่องไฟเตือนก าลังด าเนินการอยู่ครับ เรื่องลูกคลื่นไม่สามารถท าได้ เพราะอาจมีอันตราย 

  กับชาวบ้านได้ครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสมสกุลครับ 

(ประธานสภาฯ) 

จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ เรื่องภัยแล้ง ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายกที่ได้ประสานงานกลุ่มผู้ใช้น้ า  

(ส.อบต.ม.10)  ให้ปล่อยน้ าลงคลอง หนองจอก-หนองวายของเรา ติดตามและประสานงานให้ครับ   

/นายปราโมทย.์.. 
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นายปราโมทย์ เนียรมงคล สอบถามเรื่องโครงการขุดเจาะประปาหมู่บ้าน ม.17 ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว  

(ส.อบต.ม.17)   ช่วงนี้หน้าแล้งเกรงว่าน้ าจะไม่พอใช้ครับ  

นายสมชาติ ทองเฟ่ือง เรื่องไฟฟ้ารายทางได้ท าเรื่องไปนานแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 

(ส.อบต.ม.12) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.17 และอีกหลายหมู่ได้ท าสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว และ 

(นายกอบต.บ้านพระ) ด าเนินการขออนุญาตแล้วจะเริ่มเจาะที่ ม.11 ก่อน ครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์  สอบถามเรื่องคลองเปรมท าไมถึงน าเข้าสภาฯเพ่ือขออนุมัติไม่ได้ครับ ทุกหมู่ที่ขอเจาะ 

(ส.อบต.ม.9)  บ่อบาดาลมาได้เจาะบ่อหมดครับ ตอนนี้หมู่ 9 ได้สูบน้ าจากคลองสวนพริกเกือบหมดแล้ว 

  จะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ม.9 สามารถลอกดินข้ึนมาที่คันคลองได้ 

  ทั้ง 2 ฝั่งได้ เอกสารตามที่ได้มอบให้ท่านนายกครับและเรื่องน้ ามันที่จะสูบขอให้เร่ง 

  ด าเนินการให้ด้วยครับ เรื่องปรับลดถนนด าเนินการได้หรือไม่ครับ ขอให้ชี้แจงและพิจารณา 

  ด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญนายกชี้แจงครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ในการขุดคลองต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด กองช่างแจ้งว่าจะต้องค านวณดินน าไปไว้ 

(นายกอบต.บ้านพระ) ที่ไหนเพราะว่าถนนสองข้างทางไม่สามารถวางได้ และน าเข้างบประมาณปีนี้ ในคลองตอนนี้ 

  ไม่ให้เราขุดแต่สามารถแหวกทางน้ าได้ เรื่องน้ ามันขอให้ด าเนินการขอในวันพฤหัสครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ผมได้ท าเรื่องขุดลอกคลองสวนพริกมาทุกปี แต่ไม่ได้รับการพิจารณาครับ  

(ส.อบต.ม.9)   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในช่วงนี้สมควรทีจ่ะขุดคลองครับ ปีนี้ถ้าไม่มีน้ า แต่เตรียมพร้อมส าหรับปีหน้าได้ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ร.ต.ส าเร็ต เวชกามา  ขอสอบถามเรื่องการใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม จุดประสงค์หลักคืออะไรครับ ถ้าแก้ปัญหา 

(ส.อบต.ม.14)  เร่งด่วน เราสามารถน ามาใช้เรื่องภัยแล้งได้หรือไม่ครับ โดยที่ฝ่ายสภาฯพิจารณาอนุมัติ 

  ไดเ้ลยหรือต้องมีข้ันตอนอ่ืนอีกครับ เพราะว่าผมจะขอฝายและบล็อกคอนเวิร์ส 

  เพ่ือกักเก็บน้ าช่วงนี้ สามารถจะท าได้เลยเพราะเป็นหน้าแล้ง ถ้าเข้าปีงบหน้าอาจจะช้า 

  ไปครับ ฝากท่านประธานพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ถ้าทางฝ่ายบริหารท าได้ ผมยินดีที่จะเปิดประชุมสภาครับ ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 

(ประธานสภาฯ)  และคณะกรรมการ ถ้าเห็นว่ามีความจ าเป็น เรื่องภัยแล้งไม่สามารถรอได้ครับ           

  เพราะต าบลบ้านพระอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก น้ าคือชีวิต ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ 

/นายวงศ์ธวัช... 
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นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ถ้าอยู่ในแผนฯและผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนก็สามารถท าได้ครับ 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพได้จัดท าเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เพ่ือแจก 

(รองประธานสภาฯ)  ท่านสมาชิกสภาคนละ 2 ขวด และหน้ากากอนามัยจ านวน 2 ชิ้น อีกส่วนหนึ่งจะแจก 

  เจลแอลกอฮอล์ตามร้านค้าที่พ้ืนที่ของหมู่บ้านปริมาณ 500 มิลลิกรัม และหน้ากากอนามัย 

  วันนี้หลังจากเลิกประชุมเซ็นต์รับอุปกรณ์กีฬาครับ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  งบของอบต.บ้านพระไดท้ าจุดคัดกรอง และอุโมงค์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจล เพ่ือแจกให้ 

(ปลัด อบต.บ้านพระ) หมู่บ้านและเครื่องพ่นจะพ่นในจุดที่เสี่ยงหรือในเขตชุมชนครับ  

นางจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ขุดลอกคลองสวนพริก ม.8, ม.9 อยู่ในแผนฯ ปี 2561 ตั้งงบประมาณไว้ 150,000.-บาท 

(นักวิเคราะห์ฯ)  แต่ในข้อบัญญัติในปี 2561 ไม่มีโครงการนี้, ขุดลอกคลองเปรม ม.9 อยู่ในแผนฯ 5 ปี    

  ในปี 2564 งบประมาณ 235,600.-บาท คะ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ เนื่องจากราษฎรในหมู่ที่ 8, 9  ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมาก น้ าไม่เพียงพอต่อ 

(ส.อบต.ม.9)  การเกษตร สามารถน าการขุดลอกคลองสวนพริก ม.8, ม.9 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 

  2563 ได้หรือไม่ 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ รายละเอียดที่อยู่ในแผนฯยังไม่ละเอียดเพียงพอ จึงจะต้องมีการส ารวจและประมาณการ 

(ผอ.กองช่าง)  ใหม่ ต้องมีท่ีทิ้งดินและต้องมีการขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอให้ช่างไปส ารวจและประมาณการใหม่ หากสามารถด าเนินการได้ จะได้น ามา 

(นายกอบต.บ้านพระ) เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป เพ่ือที่จะได้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน ที่ใส่ใจในการแก้ปัญหา  

(ส.อบต.ม.9)  ความเดือดร้อนของหมู่ที่ 9 และร่วมกันพิจารณา หวังว่าโครงการนี้จะส าเร็จ ขอบคุณครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ เรื่องบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขอให้ท่านนายกเร่งด าเนินการให้ด้วย เนื่องจากเกษตรกร 

(รองประธานสภาฯ)  ได้รับความเดือดร้อน ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ โครงการที่พิจารณาในวันนี้วันนี้ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

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

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

/ตรวจแล้ว... 
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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  


