
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่  28 ธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพรทิพย์    สมนาม ประธานสภา ฯ พรทิพย์ สมนาม  
2 นายคนอง      จ าลอย รองประธานสภา ฯ คนอง      จ าลอย  
3 นางสาวล าพึง   พรมนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ล าพึง     พรมนนท์  
4 นางบรรจง      รอดกร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บรรจง   รอดกร  
5 นางมยุรีย์        ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
6 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ราวัลย์   สังข์ทอง  
7 นายอนันต์      ขวัญยืน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อนันต์      ขวัญยืน  
8 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
9 นายสุรัตน์      ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  

10 นายสมาน      ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน     ทวีการ  
11 นายประสงค์    ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์    ช่อดารา  
12 นายประทุม     งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม     งามวาจา  
13 นายวินัย         ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย       ไกรทอง  
14 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
15 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิตร         ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 - ขาดประชุม 
2 นางธนารีย์     ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 - ลาป่วย 
3 นายสุทิน        วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 - ขาดประชุม 
4 นายสนั่น        ผลทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 - ลาป่วย 
 
 

 
 



-2- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 สิบต ารวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบต ารวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์  
2 นายแดง           ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง         ทวีการ  
3 นางสอาด         สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง สอาด      สังข์กร  
4 นางดาริณี        จ าลอย เลขานุการนายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณี     จ าลอย  
5 นางมะลิด         สารภาพ ผู้อ านวยการกองคลัง มะลิด      สารภาพ  
6 นางกัญญา       นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา      นิลสอน  
7 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธา ธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ  
8 นางสาวสุวัสสา   เสริมศิลป์ นิติกร สุวัสสา   เสริมศิลป์  
9 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  

10 นางสุวิมล       ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล      ผ่องศรี  
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เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์ สมนาม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม                            
และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายพรทิพย์ สมนาม วันนี้มีสมาชิกสภา ฯ ได้ยื่นใบลาดังนี้ 
ประธานสภา ฯ   1. นางธนารีย์   ฟักสอาด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ลาป่วย 

2. นายสนั่น     ผลทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ลาป่วย  

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่  28 กันยายน 
พ.ศ. 2563  

นายพรทิพย์  สมนาม  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมครั้งท่ีแล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        

ขอให้ตรวจดูด้วยครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่                       
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านสร้ าง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ ง ท่ี  1 ประจ าปี  พ .ศ.2563                     
เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 
2563 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาใหม่  
 3.1 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ.2564 เพื่อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000บีทียู 
ราคา 22,600 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

นายพรทิพย์  สมนาม  3.1 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา ฯ   พ.ศ.2564 เพื่อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู                
 ราคา 22,600 บาท  เชิญเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อไปครับ 

/นางสาว... 
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นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง  เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เลขานุการสภา ฯ ตามราคา ท่ี จัดท า ในระ เบี ยบวาระการประ ชุม ไ ด้ ส่ ง ไปแ ล้ ว                            

ส านักงบประมาณได้มีการเปล่ียนแปลงราคาเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม
2563 จากเดิม 21,000 บาท ขอแก้ไขราคาตามท่ีเปล่ียนแปลงเป็น 
22,600 บาท เพื่อสภา ฯ พิจารณาต่อไปค่ะ 

นายพรทิพย์  สมนาม ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ต่อไป                     
ประธานสภา ฯ ขอเ ชิญทาง ฝ่ายคณะ ผู้บริหาร ไ ด้ ช้ีแ จง เห ตุผลความจ า เป็ น                       

เพราะเริ่มต้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก็มีการโอนงบประมาณ ฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เชิญครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เนื่องด้วยการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000
บีทียู ราคา 22,600 บาท เพราะเครื่องปรับอากาศท่ีใช้งานอยู่ ได้มี
การจัดซื้อมานานมากแล้ว โดยท่ีผ่านมาการซ่อมแซมและปรับปรุงมา
หลายครั้ ง  จึ ง ขออนุ มั ติ ท า ง สภา  ฯ  เพื่ อ ด า เ นิ น ก าร จัดซื้ อ 
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังตัวใหม่ ขนาด 18,000บีทียู ราคา 
22,600 บาท ครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม ทางฝ่ายผู้บริหารได้มีการช้ีแจงเห็นผลความจ าเป็นแล้ว มีสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564 เพื่อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 

18,000 บีทียู ราคา 22,600 บาท อย่างเป็นเอกฉันท์ 

นายพรทิพย์  สมนาม       3.2 เรื่องการเห็นชอบการกระท านอกเขตพื้นท่ี อบจ.ปราจีนบุรี 
ประธานสภา ฯ    เชิญทางฝ่ายผู้บริหารช้ีแจงครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง คือโครงการท่ี อบจ.ปราจีนบุรี จะเข้ามาด าเนินการท าถนนลาดยางใน
พื้นท่ีของ อบต.บ้านสร้าง หมู่ 11 ท่ีเช่ือมต่อกับต าบลบางพลวง 
ระยะทางรวม 1,600 เมตร ด าเนินแล้วเสร็จ 1,400 เมตร เหลืออีก 
200 เมตร ซึ่งระยะทางท่ีเหลือติดต่อกับแนวเขตของชาวบ้านหมู่ 11 
บ้านวังหัวคู้ ต าบลบ้านสร้าง โดยชาวบ้านได้มีการท าหนังสืออุทิศท่ีดิน
ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ตามแอกสารท่ีได้แจกให้ทางสภา ฯ  
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นายพรทิพย์  สมนาม   ตามท่ีฝ่ายผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด 
ประธานสภา ฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ

จากสภา ฯ ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เข้ามา
ด าเนินการโครงการลาดยาง ในพื้นท่ีหมู่ 11 บ้านวังหัวคู้ อย่างเป็นเอก
ฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่องการรายงานสถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

นายพรทิพย์  สมนาม 4.1 เรื่องการรายงานสถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภา ฯ 2563 ณ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล                      

บ้านสร้าง เชิญทางผู้อ านวยการกองคลังอธิบายครับ 

นางมะลิด  สารภาพ เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองคลัง รายละเอียดสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 บ้านสร้าง ตามเอกสารท่ีแนบให้ค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ 30 กันยายน 

2563 ดังนี้ 
 รายรับ ปีงบประมาณ 2563 
 1.รายได้ท่ี อปท.จัดเก็บเอง   1,224,509.66 บาท 
 2.รายได้จากภาษีอากรท่ีรัฐจัดเก็บให้ 3,109,445.55 บาท 
 3.รายได้จากภาษีอากรท่ีรัฐบาลแบ่งให้ 11,265,322.31 บาท 
 4. รายได้จากเงินอุดหนุน    10,375,122.60 บาท 
   รวมรายรับทั้งหมด 25,974,400.12 บาท 
 รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563  
 1. รายจ่ายงบกลาง   5,558,773.00 บาท 
 2. รายจ่ายประจ า          10,840,131.51 บาท 
 3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน     161,800.00  บาท 
 4. รายจ่ายพิเศษ         12,025.00 บาท 
   รวมรายจ่ายทั้งหมด 16,572,729.51 บาท 
 ซึ่งมีเงินสะสม    31,368,284.35 บาท 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม   17,230,115.06 บาท 

/ยอดเงิน... 
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 ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในปีงบประมาณ 2564  
 31,368,284.35 บาท 

นายพรทิพย์  สมนาม ตามรายละเอียดการรายงานสถานะการเงิน ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 30 กันยายน 2563 มีท่านใดจะสอบถาม

หรือเพิ่มเติมไหมครับ  

นางสาวล าพึง  พรมนนท์ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ขอเรียนถามว่า อยากทราบถึงยอดลูกหนี้ประปากับลูกหนี้ภาษีท่ีดิน                    

มีลูกหนี้คงค้างช าระอยู่เท่าใดค่ะ 

นายก อบต.บ้านสร้าง ยอดลูกหนี้ประปากับลูกหนี้ภาษี ท่ี ดิน เป็นยอดท่ีค้างช าระ เกิน
ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งทางฝ่ายจัดเก็บรายได้ของง อบต.ไม่สามารถ
ติดตามหรือติดต่อให้มาช าระได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายพรทิพย์  สมนาม  4.2 เรื่องรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนา ประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2563  เชิญเจ้าหน้าท่ีครับ 

นายสมาธิ  จันทร์เทศ เรียนท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า รายงานผลและเสนอ
ความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่ า สาม สิบวั น  ซึ่ ง เ อกสาร ราย งานคณะกรรมการ ติดตาม                               
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้างท่ีทุกท่านได้รับแจกแล้วครับ  
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน 
โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ  

/ตาม... 
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ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง       
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้    

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบั ติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการ
ด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างท่ี
จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านสร้างหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละ
ความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผมขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565 ) เฉพาะปี 2563 รวมท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

- โครงการตามแผนงาน จ านวน 33 โครงการ งบประมาณตาม
แผนงาน จ านวน 37,692,200 บาท 

-  โครงการ ท่ีไ ด้รับอนุมั ติ งบประมาณ จ านวน 20 โครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ จ านวน 7,212,490 บาท 

- โครงการท่ีได้ด าเนินการจริง จ านวน 9 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ 
จ านวน 6,316,072 บาท 

/ข้อ... 
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    ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (e-plan) และได้น าข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนี้ 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา                          
ของท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความ
สอดคล้องกัน 
2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการประเภทโครงการกิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพหรืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท า
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณมากกว่า เพราะอาจจะท าให้
ส้ินปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ในด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา                   
ศิปลวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและหมู่บ้านให้เข็มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และมุ่งส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

นายพรทิพย์  สมนาม  ตามท่ีได้ประธานคณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภา ฯ   ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีได้อธิบายอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้ท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบ... 
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 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

นายพรทิพย์  สมนาม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุม                
ประธานสภาฯ สภา ฯ ทราบ เชิญครับ 

นายรัชนี  พัสดุ เรื่องน้ าประปา คือไหลและก็ไม่ไหล มีตะกอนเป็นน้ าขุ่นแดง                           
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11 ประชาชนใช้ซักเส้ือผ้าขาวไม่ได้เลย เพิ่มเติมครับตอนนี้ทางหมู่บ้าน

อยากได้แอดวานซ์กลบถนนด้วยครับ ส่วนแผงโซล่าเซลล์อยากให้มี
เพิ่มเติมบริเวณหน้าบ้าน นายวินัย ไกรทอง เพิ่มอีก 2 จุด เพราะเป็น
ช่วงบริเวณโค้ง ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ  

นายอนันต์   ขวัญยืน เรื่องไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไฟฟ้าตกบ่อย เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมท่ี 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 สามารถน ามาใช้ได้ อยากให้ อบต.จัดท าโครงการท่ีจ าเป็นโดยใช้

งบประมาณจากเงินสะสมตัวนี้ครับ        

นายชุมพร  มีแสง เรื่องถนนเส้นท่านกยาง – บางกอบัว ท่ี อบจ.ได้มาปรับเกล่ียไว้ดีครับ  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 แต่อยากให้มีลูกรังมาลงตามจุดท่ีเป็นหลุมบ่อ เพราะรถได้เกรดไว้ถึงผิว

ดินครับ ส่วนโครงการต่าง ๆ ท่ีผ่านมาผมว่ามีความล่าช้ามากเกินไป
เรื่องเสียงตามสายท่ีช ารุดเสียหาย ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร 
อยากให้ช่วยติดต่อช่างเพื่อเข้าไปตรวจเช็คด้วย เพราะยังอยู่ในช่วง
ประกันสัญญาครับ ฝากผู้บริหารด้วยครับ 

นายประสงค์  ช่อดารา ฝากเรื่องวัชพืชในคลองมะดัน และเรื่องถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมบ่อ  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 อยากให้มีงบประมาณลงลูกรังในซอยสถานีรถไฟกับซอยหน้าบ้าน               

นายจุน แพเหล่า เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ 

นายสุรัตน์  ทองเล็ก เรื่องโครงการมีหลายโครงการท่ีล่าช้า เรื่องรางน้ า อยากให้เร่ง                    
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 ด าเนินการด้วยครับ 

นางสาวล าพึง  พรมนนท์ มีเรื่องสอบถามและรายงานเพื่อให้สมาชิกสภา ฯ ทราบดังนี้  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 1. ขอทราบความคืบหน้าโครงการขุดลอกตลองชวดคอตัน หมู่ท่ี 1 

ต าบลบ้านสร้าง 
 2. ขอรายงานผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมนต าบลบ้านสร้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  - งบเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนต าบลบ้านสร้าง 

งบประมาณรวม 20,000 บาท 
  - งบพัฒนาคุณภาพชีวิต (โควิด -19) จ านวน 42,000 บาท 

/งบบ้าน... 
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  - งบบ้านพอเพียงชนบท จ านวน 15 หลัง งบบ้านพอเพียง
รอบพิเศษ งบพัฒนาคุณภาพชีวิต (โควิด-19) จ านวน 12 หลัง รวม
เป็น 27 หลัง 

  - เงินสมทบกองทุน 11 หลัง 
  - เงินกลุ่มเพื่อน  BU7 จ านวน 10 หลัง 
 ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 
  -งบเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน 23,000 บาท 
  -งบบ้านพอเพียง จ านวน 16 หลัง 
 ท้ังหมดท่ีกล่าวมาคือการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบล                

บ้านสร้างค่ะ 

นายพรทิพย์  สมนาม เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ผู้ปกครองฝากมาครับ  
ประธานสภา ฯ เพราะตอนนี้เด็กเล็กมีจ านวน 27 คน ท าให้เกิดความแออัด เป็นไปได้

ไหมว่ามีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขยับขยายศูนย์พัฒนา               
เด็กเล็กครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องน้ าประปา ท่ี ไม่ ไหลมา 3 –  4 วันแล้ว เนื่องจากท าถนน                       
โดยตอนนี้ทางหลวงได้มาท าถนนใหม่ ซึ่งมีแนวเขตท้ัง 2 ฝ่ัง มีท่อ
ประปาวางยาวตลอดแนว ช่วงนี้ก็จะแตกบ่อยครับ ส่วนท่อน้ าประปา
ทุกหมู่บริเวณตรงไหนท่ีแตกหรือต้องมีการซ่อมแซม ถ้าเป็นชาวบ้าน
หรือผู้อื่นท า ก็ต้องแจ้งให้เค้ามารับผิดชอบด าเนินการซ่อมแซมให้ ส่วน
ท่ีเกิดช ารุดเสียหายเอง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างก็ต้อง
ดูแลซ่อมแซมต่อไป เรื่องไฟฟ้าท่ีตกบ่อย อาจจะแจ้งให้ไฟฟ้าเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบ เพราะสาเหตุอาจจะมาจากมีผู้ใช้จ านวนเยอะ
ฝากให้ช่างประสานงานด้วย เรื่องลูกรังหมู่ 5 และหมู่ 9 ก าลังให้ช่าง
ด าเนินการ และรางน้ าหมู่ 6 ขอให้ช่างเข้าไปด าเนินการโดยด่วน  

 - เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ผมขอรับผิดชอบเองทุกอย่าง 
เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถลงช่ือรับรองแบบได้ การ
จัดท าโครงการท่ีพื้นท่ีก็ต้องมีการขออนุญาตท่ีดินสาธารณประโยชน์
ตาม พรบ.ป่าไม้ ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือส่ังการ 

 
 

/นางสาว... 
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นางสาวสุวัสสา  เสริมศิลป์ เรื่องการขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารประโยชน์ตาม พรบ.ป่าไม้ จากท่ี 
นิติกร ได้สอบถามการขออนุญาตจะใช้ระยะเวลา 1-2 เดือน ท่ีขอไป                             

คือหมู่ 6 พื้นท่ีต้ังประปา และพื้นท่ีชวดคอตัน ตามมติ ครม. ก าหนดให้
การจัดท าโครงการใหม่ ต้องมีการด าเนินการขออนุญาตใหม่ซึ่งตอนนี้
เป็นนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ 

นายก อบต.บ้านสร้าง ส่วนโครงการชวดคอตัน หมู่ 1 ตอนนี้ไม่สามารถท าอะไรได้แล้ว เพราะ
งบประมาณเกิน 2 ปีแล้ว ท าให้งบประมาณตกไป ส่วนเรื่องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพื้นท่ีจะขยายได้หรือไม่นั้น ต้องลงพื้นท่ีและดูถึงความ
เหมาะสมครับ หมู่ 11 ท่ีต้องการแอดวานซ์สามารถเข้ามารับได้เลย
ครับ แผงโซล่าเซลล์ ท่ีได้มีการติดต้ังไว้นั้น ช่างโยธาได้ให้ความ
อนุเคราะห์หรือสนับสนุนจากท่ีอื่นมาติดต้ังให้ เรื่องเสียงตามสายฝาก
ให้ท่านปลัดกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการติดต่อผู้รับเหมาด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ และเรื่องการก าจัดวัชพืช ตอนนี้ขอให้ทาง
ชลประทานเข้ามาด าเนินการขุดลอกคลองให้ เพราะเป็นพื้นท่ีติดต่อ
กับหน่วยงานอื่น ต้องมีการหารือร่วมกันก่อนครับ  

นายพรทิพย์  สมนาม เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในท่ี 
ประธานสภา ฯ ประชุม สภา ฯ  ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใด

เสนอท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ                      
ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

ลงช่ือ          สุพชรสิริ  มาทอง    ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  )  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

 
 

ลงช่ือ     พรทิพย์ สมนาม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายพรทิพย์ สมนาม )      

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ    ชุมพร  มีแสง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายชุมพร  มีแสง) 
 
 
    ลงช่ือ   ล าพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวล าพึง  พรมนนท์) 
 
 
    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
 
 

(บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี         
พ.ศ. 2563 วันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ.2563) 


