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นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
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      ประสิทธิพันธุ์ 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
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เลขานุการสภาฯ 

นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นางจงจิต        ชูเมือง 
นายบุญเชาว    ปัณเขต 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย        นวนส าลี 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟ่ือง 
นางสุจิรา       นรินทร์วงษ ์
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ ์
ร.ต.ส าเร็จ      เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์    มาลาศรี 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธุ์ 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหตุ 
1. นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ ประธานสภาฯ        ลา 
2. นางประพิศ     จันณรงค์ สมาชิก อบต.ม.1        ขาด      
3. นายอภิชาต     พุทธสอน สมาชิก อบต.ม.1        ลา 
4. นายกมล        วัลลานนท ์ สมาชิก อบต.ม.3        ขาด 
5. นางสุกัลยา     สุทธานันท ์ สมาชิก อบต.ม.5        ลา 
6. นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล สมาชิก อบต.ม.6        ลา 
7. นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ สมาชิก อบต.ม.9        ลา 

/8.นายทศพล... 



8. นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ สมาชิก อบต.ม.9        ขาด 
9. นางศลิษา      มากสาคร สมาชิก อบต.ม.13       ขาด 
10. นายสุรศักดิ์    จักสาน สมาชิก อบต.ม.15       ขาด 
11. นายชาญ        สุขคง สมาชิก อบต.ม.19       ขาด 
12. 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. นายธีระยุธ    เดชะ   นายช่างโยธา   ธีระยุธ       เดชะ  
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
6. นางอ้อย ปั้นบัว  เจ้าพนักงานธุรการ  อ้อย     ปั้นบัว 
7. นางสาวพนัชกร  กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนัชกร      กลิ่นมะลิ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญที ่3/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ, นายอภิชาต  พุทธสอน,  

(ประธานสภาฯ)   นางสุกัลยา สุทธานันท์, นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล, นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์,  

นายบุญสืบ ตันสงวนครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563  

วันที ่14 พฤษภาคม 2563  

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่  

(ประธานสภาฯ)        14 พ.ค.63 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  

  2563 เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ 3.1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 11 บริเวณท่ีดินบ้านนายเพทาย  

(ประธานสภาฯ)  นาคหิรัญ(จุดเดิม)เปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณท่ีดินของน.ส.กัญญาวีร์ นาคหิรัญ ต าบลบ้านพระ  

  อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  เนื่องจากโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 7 บ่อ ด าเนินการเสร็จแล้ว 5 บ่อ อีก 2 บ่อ 

(นายกอบต.บ้านพระ) เจาะแล้วไม่สามารถได้น้ าตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระก าหนด  จึงเปลี่ยนแปลง 

  เป็นบริเวณท่ีดินของ น.ส.กัญญาวีร์ นาคหิรัญ หมู่ 11 ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง  

  จงัหวัดปราจีนบุรี ขอให้ท่านสมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ม.11 ชี้แจงด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 มีเจาะ 2 บ่อ บ่อแรกขุดเจอน้ าแต่อีกบ่อขุดไปไม่เจอน้ า  

(ส.อบต.ม.11)  จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านสมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 11 บริเวณท่ีดินบ้าน 

  นายเพทาย นาคหิรัญ(จุดเดิม)เปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณท่ีดินของน.ส.กัญญาวีร์ นาคหิรัญ  

  ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเอกฉันท ์  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ 3.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 16 บริเวณพ้ืนที่ดินบ้าน  

(ประธานสภาฯ)  นางอุบล แสงแดง จากบริเวณพ้ืนที่ โฉนดเลขที่ 40060 เล่ม 409  หน้า 60 (จุดเดิม)  

  เปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณพ้ืนที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 23376 เล่ม 238 หน้า 76 (จุดใหม่)  

  ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ม.16 ชี้แจงครับ 

นายณรงค์ คล้ายเขียว โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ของ ม.16 จุดเดิมบริเวณบ้านนางอุบล แสงแดง โฉนดเลขที่  

(ส.อบต.ม.16)  40060 เจาะแล้วไม่เจอน้ า จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเลขที่ 23376 ครับ ขอให้ท่าน 

  สมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 16 บริเวณพ้ืนที่ดินบ้านนางอุบล  

  แสงแดง จากบริเวณพ้ืนที่ โฉนดเลขที่ 40060 เล่ม 409  หน้า 60 (จุดเดิม)  

  เปลี่ยนแปลงเป็น บริเวณพ้ืนที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 23376 เล่ม 238 หน้า 76 (จุดใหม่)  

  ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นเอกฉันท ์  

ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน ร.ต.วิชิต ครับ 

(ประธานสภาฯ)   

ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้จัดป้ายไฟลดความเร็วหน้าโรงเรียนเพ่ือลดอุบัติเหตุ, เรื่องประปา 

(ส.อบต.ม.3)  รอบแรกได้ใช้แม็คโครขุดเพ่ือเปิดทางน้ าใช้ได้ประมาณ 20 วัน น้ าได้แห้งอีก รอบสองท่าน

นายกได้ประสานไปทาง ปภ.เขต 3 น าเครื่องมาติดตั้งสูบน้ าให้กับ ม.2,ม.3,ม.19 จ านวน 

5 วัน 5 คืนใช้น้ าได้ประมาณ 5 เดือน  ตอนนี้ฝนได้ตกจึงพอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ 

และความเดือดร้อนประปา ม.19 จ านวน 45 หลังคาเรือน จะได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากถนนใกล้เสร็จแล้ว เค้าให้เราวางท่อ PE 80 เมตร งบประมาณ 20,000.-บาท 

ได้รับค าแนะน าจากท่านนายกว่าเค้ามาท าให้เราเดือดร้อน เค้าต้องเป็นผู้วางท่อให้เราใช้งาน

ได้อย่างเดิมครับ  
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญท่านนายกครับ 

(ประธานสภาฯ)    

นายปัญญา บ ารุงวัด  ในปีนี้น้ าในคลองทุกคลองแห้งหมด ได้ติดต่อปภ.เขต3 มาสูบน้ าให้ เ พ่ือบรรเทา         

(นายกอบต.บ้านพระ) ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ม.2, ม.3, ม.19 และเรื่องการสร้างถนนอาจท าให้น้ าประปา 

  ของ ม.19 เดือดร้อน ก่อนทีจ่ะมาท าถนนน้ าประปาเราใช้น้ าได้ตามปกติ แต่เมื่อมาท าถนน 

  แล้วถ้าท าให้น้ าประปาไม่สามารถใช้งานได้ เค้าต้องรับผิดชอบท าให้เราสามารถใช้น้ าได้ 

  ตามเดิม ขอชี้แจงให้ทราบครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญท่านสมชาติ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายสมชาติ  ทองเฟ่ือง เรื่องภัยแล้ง ม.12 ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมาก น้ าไดแ้ห้งสระ ทางผู้ใหญ่ได้ท าเรื่อง  

(ส.อบต.ม.12)  ขุดลอกสระเข้ามา และเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า ม.12 ที่โดนยึดไปท าให้ไม่สามารถจ่ายน้ าให้ได้

ครับ    

นายปัญญา บ ารุงวัด  ตอนนี้ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนจะน ารถน้ าเข้าไปช่วย เรื่องการขุดลอกคลองถ้าขุดลึกเกินไป 

(นายก อบต.บ้านพระ) จะเจอน้ ากร่อย น้ าจะใช้ไม่ได้เลย เรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า ถ้ามีค้างค่าไฟฟ้าต้องมีหนังสือแจ้งเตือน

มาก่อนตัดไฟฟ้า แต่ไม่มีหนังสือมาแล้วมาเก็บหม้อไฟคืนไป ขอให้ผู้ใหญ่ไปประสาน         

ถ้าไม่มาด าเนินการให้แจ้งไปที่ศูนย์ด ารงธรรมว่าได้รับความเดือดร้อน เพราะเป็นมิเตอร์    

ของประปาหมู่บ้านและในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 มีการผ่อนการช าระค่าไฟครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญ คุณสุจิรา ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางสุจิรา นรินทร์วงษ์  สอบถามเรื่องศาลากลางบ้าน ม.13 ได้เขียนโครงการส่งเข้ามาแล้ว จะด าเนินการให้ตอน 

(ส.อบต.ม.13)  ไหนคะ เรื่องเงินเยียวยา 1,000.-บาท และเรื่องทางหมู่ 13 ทางอ าเภอให้เมล็ดพันธุ์มา  

ท าเป็นเศรษฐกิจพืชปลอดสาร ขอเชิญท่านสมาชิกไปดูงานได้ ซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วคะ 

จ.ส.อ.ดิเรก เจือจาน  ขอแจ้งเรื่องการเจาะบ่อบาดาลของผู้รับเหมา เจาะไม่ได้มาตรฐานเจาะไปแค่ 42 ม.  

(ส.อบต.ม.11)  หม้อไฟหรือซัมเมอร์สใช้ไม่ได ้ไม่สามารถดูดน้ าขึ้นได้เพราะไฟตัด ขอให้ทางฝ่ายผู้บริหาร 

  ให้ช่างไปส ารวจและแก้ไขปรับปรุงด้วยครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องเงินเยียวยา 1000.-บาท ได้จ่ายขาดเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว ต้องขออนุญาตผู้ว่า 

(นายกอบต.บ้านพระ) ราชการจังหวัดฯ เรื่องศาลากลางบ้าน ม.13 ต้องให้ผู้ใหญ่ท าเข้ามาจะรีบด าเนินการให้ครับ 

  ใช้ในงบประมาณ ปี 2564 ครับ เรื่องของ ม.11 การเจาะบ่อบาดาลและเรื่องไฟ ถ้าช่าง 

  ยังไม่ได้รายงานร้อยเปอร์เซ็นต์ กรรมการต้องตรวจรับถ้าไม่ตรงตามที่ช่างรายงานก็ไม่

สามารถส่งงานได้ครับ    

/นาวาเอก... 
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นาวาเอกไพฑูรย์ มาลาศรี ขอสอบถามเรื่องประปาส่วนภูมิภาคใช้งบของประปาหรือ งบของอบต. และเรื่อง            

(ส.อบต.ม.15)  การประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จะด าเนินการเมื่อไหร่ 

และทางอบต.ได้ท าหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินให้เปิดทางหรือยัง ถ้าด าเนินการสร้างถนนแล้ว

ชาวบ้านไม่มีถนนใช้ ชาวบ้านจะว่าได้ครับ   

นายปัญญา บ ารุงวัด  รัฐบาลได้โอนเงินมาสนับสนุนการไฟฟ้าและประปา ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนละ   

(นายกอบต.บ้านพระ) 75,000.บาท ถ้าเกินจากนั้นต้องออกเองครับ การประปาทางอบต.ไม่สามารถสนับสนุนได้ 

ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนและจะใช้ประปาภูมิภาค ให้ท าหนังสือไปยังประปาภูมิภาค           

ถ้าประปาภูมิภาคบอกว่าไม่มีงบประมาณ ทางอบต.ถึงจะด าเนินการในส่วนนั้นได้ครับ   

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ)  

ปิดประชุม   เวลา 12.05 น. 

 
          (ลงชื่อ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  สุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์) 
          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  


