
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
สมยัสามญั สมยัที ่1  ครั้งที ่1 ประจาํป ีพ.ศ. 2562 
วันที ่ 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบา้นสร้าง อําเภอบา้นสรา้ง จังหวดัปราจนีบรุ ี

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสน่ัน   ผลทอง ประธานสภา ฯ สน่ัน      ผลทอง  
2 นายอนันต์  ขวัญยืน รองประธานสภา ฯ อนันต์    ขวัญยืน  
3 นายจิตร      ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร      ฉันทา  
4 นางสาวลําพึง   พรมนนท ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ลําพึง   พรมนนท์  
5 นางบรรจง     รอดกร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บรรจง     รอดกร  
6 นางธนารีย์     ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธนารีย์     ฟักสอาด  
7 นางมยุรีย์        ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
8 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
9 นายสุรัตน์     ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  

10 นายพรทิพย์   สมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 พรทิพย์   สมนาม  
11 นายคนอง       จําลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จําลอย  
12 นายสุทิน     วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน     วงษ์วิจารณ์  
13 นายสมาน     ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน     ทวีการ  
14 นายประสงค์  ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์  ช่อดารา  
15 นายประทุม   งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม   งามวาจา  
16 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
17 นายสมบูรณ์   ค้ําชู เลขานุการสภา ฯ สมบูรณ์   ค้ําชู  
 
 
รายชือ่ผูไ้มม่าประชมุ 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ลากิจ  
2 นายวินัย        ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ลากิจ  
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รายชือ่ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 สิบตํารวจเอกมานะ  คล้ายสงิห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบตํารวจเอกมานะ  คล้ายสงิห์  
2 นายแดง           ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง        ทวีการ  
3 นางสอาด         สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง สอาด      สังข์กร  
4 นางดาริณี        จําลอย เลขานุการนายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณี     จําลอย  
5 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  
6 นางสุวิมล       พุ่มพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล      พุ่มพิจิตร  
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เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสน่ัน ผลทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ               
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธานสภา ฯ วันน้ีมีสมาชิกสภา ฯ ย่ืนเสนอใบลากิจ 2 ท่าน ดังน้ี 
1. นางสาวราวัลย์  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
2. นายวินัย   ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  

 ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        ขอให้
ตรวจดูด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่               
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561               
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหม่  
ประธานสภา ฯ 3.1 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอ
เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ  

เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร               
เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
/ตาม... 
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                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติม               
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งาพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537               
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ 
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ตามรายละเ อียดร่ างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตําบลบ้านสร้าง               
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่5)    
อยู่ในยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความผลอดภัยในชีวิต               
และทรัพย์สิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 499,800 บาท    
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5) สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่
ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
คือโครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10  
และหมู่ที่ 11 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์               
และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว               
ทันเหตุการณ์ เป้าหมายคือติดต้ังระบบเสียงตามสานในหมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 5               
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10  และหมู่ที่ 11 งบประมาณ 499,800 บาท ตัวช้ีวัด               
ร้อยละ 80 ของครัวเรือนได้รับทราบข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว               
ทันเหตุการณ์   ซึ่งผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การประชาสัมพันธ์ขาวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้างและหน่วยงานของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

/ประธาน... 



-5- 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียด และเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านจะอภิปรายหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผีมขอมมติที่ประชุม สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5) ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบด้วยคะแนน 16 คะแนน 

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5) ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นไม่ชอบด้วยคะแนน 0 คะแนน 

ประธานสภา ฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  ด้วยคะแนน 16 คะแนน ต่อ 0 คะแนน อย่างเป็นเอกฉันท ์

 3.2 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน 
ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ที่  เ พ่ิมเ ติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46               
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2547 ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ตามรายละเ อียดร่ างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตําบลบ้านสร้ าง               
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

/-บัญชี... 
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- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม ครั้งที่6)    
อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน               
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,435,812.43 บาท    
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 6) สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม
และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้
เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสําหรับโครงการประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทางทั้งสิ้น 936 เมตร งบประมาณ 1,138,103.88 บาท ตัวช้ีวัด ขยาย
ไฟฟ้าได้ร้อยละ 100 ของระยะทาง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า ได้ระยะทางทั้งสิ้น 936 เมตร 
2.โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสําหรับโครงการประปาหมู่บ้านแบบผิว 
ดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทางทั้งสิ้น 896 เมตร งบประมาณ 1,297,708.55 บาท ตัวช้ีวัด               
ขยายไฟฟ้าได้ร้อยละ 100 ของระยะทาง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า ได้ระยะทางทั้งสิ้น 896 เมตร 
รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ งบประมาณรวม 2,435,812.43 บาท รายละเอียดใน
ส่วนที่ค่าใช้จ่ายก็ตามเอกสารหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพจังหวัดปราจีนบุรี 
ที่แจกให้ทุกท่านแล้วครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียด และเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง              
มีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมมติที่ประชุม สมาชิกสภา ฯ               
ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .2561 – 2564 เ พ่ิมเติม               
ครั้งที่ 6) ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบด้วยคะแนน 16 คะแนน 

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6) ยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   มติเห็นไม่ชอบด้วยคะแนน 0 คะแนน 

ประธานสภา ฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6)  ด้วยคะแนน 16 คะแนน ต่อ 0 คะแนน อย่างเป็นเอกฉันท์ 

 3.3 พิจารณาขอความเห็นชอบการดําเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน               
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินแปลงชวดคอตัน หมู่ที่ 1               
ตําบลบ้านสร้าง เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด       
ใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก ตําบลบ้านสร้าง เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบการดําเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแปลงชวดคอตัน หมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านสร้าง เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก ตําบลบ้านสร้าง ซึ่งตามระเบียบต้องมีการขออนุญาต        
ใช้ที่สาธารณะ ตามข้ันตอนต่อไป โดยการขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว เน่ืองจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสําหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก 
ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1 แห่ง งบประมาณ 
4,930,000 บาท 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ช้ีแจงรายละเอียดในการ   
ขอความเห็นชอบใช้พ้ืนที่สาธารณะ แปลงชวดคอตัน หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก
ตําบลบ้านสร้าง  เพ่ือใช้ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก มีสมาชิก               
สภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

นางสาวลําพึง พรมนนท์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตแสดง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  ความคิดเห็นในการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะ แปลงชวดคอตัน โดยใช้พ้ืนที่ประมาณ 

1 ไร่ เพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 น้ัน ได้ผ่านการประชุม
ประชาคมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านก็เข้าใจและรู้ถึง
เห็นผลความจําเป็นในการขอใช้ที่ดินพ้ืนที่แปลงสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว 
ซึ่งหากดําเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ
ครอบคลุม หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 3 และ หมู่ 11 ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน
ช่วยกันพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

/ประธาน... 
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ประธานสภา ฯ ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ได้อภิปรายแล้วน้ัน มีท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการ 
 ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบการดําเนินการขออนุญาตใช้

ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแปลงชวดคอตัน 
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านสร้าง เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก ตําบลบ้านสร้าง ยกมือครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบด้วยคะแนน 16 คะแนน 

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในการดําเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแปลงชวดคอตัน หมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านสร้าง เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก ตําบลบ้านสร้าง ยกมือครับ  

ที่ประชุม   มติเห็นชอบด้วยคะแนน 0 คะแนน 

ประธานสภา ฯ  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ              
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแปลงชวดคอตัน หมู่ที่ 1 ตําบล               
บ้านสร้าง เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก               
หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก ตําบลบ้านสร้าง ยกมือครับ ด้วยคะแนน 16 คะแนน               
ต่อ 0 คะแนน อย่างเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 4.1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2562 

ประธาน ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประขําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความ
ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยการกําหนดให้สมาชิกสภา ฯ หารือกันว่า
จ ะ กํ า ห น ด ก่ี ส มั ย  แ ต่ ล ะ ส มั ย ต้ั ง แ ต่ วั น ที่ เ ท่ า ไ ห ร่ ถึ ง วั น ที่ เ ท่ า ไ ห ร่                
เชิญครับ 

นางสาวลําพึง พรมนนท์ เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาต 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1  เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ขอเสนอ 4 สมัย รวมท้ังสมัยแรก               

คือ 15 กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2562 คือการประชุมในวันน้ีด้วย  
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2562  

/สมัย... 
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 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2562 
 สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2562 
 เพ่ือให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ร่วมกันพิจารณาค่ะ  

ประธาน ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีครับ ถ้าไม่มีขอมติ
เห็นชอบตามท่ีเสนอครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 4.2 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 

ประธาน ฯ เ ชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านเสนอกําหนดประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี               
พ.ศ.2563 

นางสาวลําพึง พรมนนท์ เรียนประธาน ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ขอเสนอการกําหนดประชุมสามัญ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  สมัยแรกของปี  พ .ศ .2563 ระหว่าง วันที่  15 กุมภาพัน ธ์  2563 –               

2 มีนาคม 2563 ค่ะ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีครับ ถ้าไม่มีขอมติ
เห็นชอบตามท่ีเสนอครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ประธานสภา ฯ 4.3 เรื่องอ่ืนๆ  
เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ มีปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่เชิญแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

นายพรทิพย์ สมนาม ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้พูดไปแล้ว เพราะปัจจุบัน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6  มีถนนหลายสาย ที่มีความชํารุดเสียหาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน

สร้างก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการใด ๆ ขอเสนอความคิดเห็นว่ามีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง หากมีชาวบ้านสอบถามจะได้ตอบข้อสักถามได้ครับ 

นายคนอง  จําลอย  เรื่องถนนลาดยางที่สไลด์ อยากให้องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอไปยัง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ 

นายสมาน  ทวีการ  เรื่องถนนเหมือนกันครับ อีกเรื่องคือเสียงตามสาย อยากให้เพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9   ท้องถิ่นด้วยครับ 

นายรัชนี  พัสดุ   ขอไฟรายทาง 2 จุด คือหน้าโรงเรียนประชุมเขตศึกษา และทางเข้าหน้าบ้าน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11   ผู้ใหญ่สังเวียน แก้วเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตําบลบ้านสร้าง 

/นาย... 
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นายประสงค์  ช่อดารา เรื่องขุดลอกคลอง หมู่ 9 เมื่อไหร่จะมีการดําเนินการขุดลอกครับ และเรื่องขอ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านยายหวิดตรงโค้ง และบริเวณหน้าบ้านนางวิไล ร้านขาย               

ของครับ 

นายก อบต. เรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่สมาชิกสภา ฯ ได้แจ้งมาน้ี อย่างที่ทราบกัน               
คือไม่มีช่าง  เรื่องไฟฟ้าฝากท่านปลัดด้วย  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ต้องประสานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและกํานัน ผู้ใหญ่บ้านก่อน 
ว่ามีจุดไหนที่ดับบ้าง ส่วนเรื่องเสียงตามสาย ต้องดูถึงสถานที่ต้ังด้วยครับถึงความ
เหมาะสม เพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลสั่งการด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และฝ่ายคณะ
ผู้บริหาร ขอปิดประชุมครับ 

 

เลกิประชมุเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ      สมบูรณ์   ค้ําชู     ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นายสมบูรณ์   ค้ําชู  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ลงช่ือ      สน่ัน  ผลทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
    ลงช่ือ    พรทิพย์  สมนาม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ   ลําพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
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