
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอนันต์  ขวัญยืน รองประธานสภา ฯ อนันต์    ขวัญยืน  
2 นายจิตร      ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร      ฉันทา  
3 นางสาวล าพึง   พรมนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ล าพึง   พรมนนท์  
4 นางมยุรีย์        ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
5 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
6 นายสุรัตน์     ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  
7 นายพรทิพย์   สมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 พรทิพย์   สมนาม  
8 นายคนอง       จ าลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จ าลอย  
9 นายสุทิน     วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน     วงษ์วิจารณ์  

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางบรรจง     รอดกร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ลากิจ  
2 นางธนารีย์    ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ลากิจ  
3 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ขาดประชุม  
 
 
 

 
 



-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 านวยการกองช่าง มะลิด       สารภาพ  
6 นายไพศาล      เจริญสมบัติ นายช่างโยธา ไพศาล      เจริญสมบัติ  
7 นางกัญญา      นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา      นิลสอน  
7 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  
9 นางสุวิมล       ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล      ผ่องศรี  

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนันต์ ขวัญยืน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
บ้านสร้าง เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

รองประธานสภา ฯ วันนี้มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นเสนอใบลากิจ 2 ท่าน ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ 1. นางธนารีย์   ฟักสอาด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

2. นางบรรจง   รอดกร    สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เม่ือวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 

รองประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ประชุมครั้งท่ีแล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        

ขอให้ตรวจดูด้วยครับ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4                   
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ด้วยครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม  ผมขอแก้ไขเพิ่มเติมหน้าท่ี 11 บรรทัดสุดท้ายข้อความเดิมคือ อีกนาน 
 สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 คงเค็มครับ แก้ไขเป็น อีกไม่นานน้ าคงเค็มครับ 

นางสาวล าพึง พรมนนท์ ดิฉันขออนุญาตแก้ไขข้อความหน้าท่ี 9 ย่อหน้าอุปสรรค ของข้อ 1.                      
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1   เดิมค าว่างบประมามา แก้ไขให้ถูกต้องเป็น งบประมาณ 

รองประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่   
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี                 
พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                     
สมัยสามัญ สมัยท่ี4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 
2562  

                                        เห็นชอบ  15 เสียง 
                                        ไม่เห็นชอบ - เสียง  
                                          งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอใหม่  

รองประธานสภา ฯ 3.1 เร่ืองพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ บ้านสร้าง  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม เ ติม ค ร้ังที่  1/2563                       

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างครับ  

นายก อบต.บ้านสร้าง เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เรื่องพิจารณา
เห็ น ชอบร่ า ง แผนพัฒนาอ ง ค์ก ารบริ ห า ร ส่ วน ต า บลบ้ าน ส ร้ า ง                      
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้างได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น                       
แต่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างนั้นสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     

/ท่ีอาจ... 
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                   ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             บ้านสร้างมีความเส่ียงในการได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะ

น้ าเค็ม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม                 
ครั้งท่ี 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง โดยมีโครงการ                   
ท่ีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. โครงการขุดสระกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค (บริเวณท่ีสาธารณะ
ชวดคู้กล้วย หมู่ท่ี 6 บ้านคูตานพ ฝ่ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง) 
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 (ถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลบม.) พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากร 
น้ าบาดาล 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิน่เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 และฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561  ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

/2.คณะ... 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอธิบาย
รายละเอียดของโครงการต่อไป 

นายสมาธิ  จันทร์เทศ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร ฯ                        
นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามรายละเอียดร่างแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 
ดังรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบั ติการ จิตอาสาภั ยพิบั ติประจ าอง ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่อง ค์การ
บริหารส่วนต าบล และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร.ในระดับพื้นท่ีให้มีความเข็มแข็งและมีทักษะความรู้ในการจัดการภัย
พิบัติ งบประมาณ 260,000 บาท ซึ่งผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือเสริมสร้าง 
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล สนับสนุน
สนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นท่ีให้มี
ความเข็มแข็งและมีทักษะความรู้ในการจัดการภัยพิบัติ 

 2. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร โครงการ
ขุดสระกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค (บริเวณท่ีสาธารณะชวดคู้กล้วย   
หมู่ ท่ี 6 บ้านคูตานพ ฝ่ัง อบต.บ้านสร้าง) ขนาดความกว้าง 38 เมตร                    
ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท วัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภค  

 
/3.ยุทธศาสตร์... 
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 3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 (ถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลบม.) พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อเป็นการ
เตรียมการป้องกันภัยแล้งและปัญหาน้ าเค็มท่ีอาจจะเกิดขึ้น งบประมาณ 
500,000 บาท  

 ท้ังหมด 3 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 1,260,000 บาท ตามท่ี                  
ผมได้อธิบายรายละเอียดโครงการท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2563 ครับ 

รองประธานสภา ฯ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียด และเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านจะอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

นายพรทิพย์  สมนาม เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร ฯ ผมขอ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 อภิปรายยุทธศาสตร์ความจ าเป็นท่ีผ่านมาโครงการนี้ได้ผ่านการประชุม        

และผ่านขั้นตอนการจัดท าประชาคมท่ีวัดมูลเหล็กเรียบร้อยแล้ว  เพราะว่า
มีความจ าเป็นมากเนื่องจากเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคนั้นมีความจ าเป็นมากต่อ
ชีวิตประจ าวัน  แต่ท่ีขุดเป็นจุดกักเก็บน้ า เพื่อส่งน้ าไปจุดท่ี ต้ังของ                     
ถังแชมเปญเพื่อเตรียมการบรรเทาภัยแล้งท่ีจะมาถึงครับ         

รองประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ฯ  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ       ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภา ฯ 

ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1/2563 ยกมือครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบด้วยคะแนน 15 คะแนน 
 ไม่เห็นชอบ  – คะแนน 
                                         งดออกเสียง  -  คะแนน             

รองประธานสภา ฯ          3.2 เร่ืองพิจารณาขอความเห็นชอบการด าเนินการขออนุญาตใช้                    
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ      ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ชวดคู้กล้วย หมู่ที่ 6  บ้านคูตานพ เพื่อก่อสร้าง 

ระบบประปาหมู่บ้านและขุดสระส าหรับกักเก็บน้ า                                            
เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
 

/นายก อบต... 
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นายก อบต.บ้านสร้าง สืบเนื่องมาจากเรื่องปัญหาภัยแล้ง จึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบ
การด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน แปลงชวดคู้กล้วย หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านสร้าง โดยจะ
ขอใช้พื้นท่ี จ านวน 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขุดสระ
ส าหรับกักเก็บ ขุดสระกักเก็บน้ าประมาณ 2 ไร่ ลึกประมาณ 3 เมตร                   
และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย              
ท่ี  มท 0310.1/ว0003 ลงวัน ท่ี  3 มกราคม 2561 หน้า ท่ี  4                           
ตามแนวทางการด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 
9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมท่ี ดิน 
(ส านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขาท้องท่ี)  มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 1.ผู้ขอยื่นค าขอต่อนายอ าเภอท้องท่ี ยกเว้นท้องท่ีท่ีได้ยกเลิกอ านาจหน้าท่ี
ของนายอ าเภอในการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินแล้ว ให้ยื่นต่อส านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขาท้องท่ี แล้วแต่กรณี 

 2. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีไปท าการรังวัดชันสูตรสอบสวนในท่ีดิน 
 3. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นท่ี  
 4. การพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.ประกาศขออนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ โดยให้ปิดไว้ใน                     

ท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการ
ก านัน ท่ีท าการ อปท.และบริเวณท่ีดินท่ีขออนุญาตแห่งละ 1 ฉบับ                     
มีก าหนด 30 วัน  
6. แจ้งหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เช่น 
หน่วยงานป่าไม้พื้นท่ี หน่วยทหารเขตพื้นท่ี ส านักงานโบราณคดีเขตพื้นท่ี 
อปท.ท้องท่ี ส านักงานส่ิงแวดล้อมเขตพื้นท่ี อ าเภอท้องท่ี และหน่วย
ราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ 
ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินประจ าจังหวัด 
8. จังหวัดส่งเรื่องให้กรมท่ีดินพิจารณา เสนอกระทรวงมหาดไทย                      
เพื่อขออนุมัติ พร้อมความเห็น 
9.ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเรียน รมว.มท.อนุมัติ 

/10. ส่งเรื่อง... 
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10. ส่งเรื่องให้จังหวัดเพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาต ในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 
11. ผวจ.พิจารณาออกหนังสืออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน (ท าค าส่ังทางปกครอง) 
และในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้างก็ได้ประชุมร่วมกับหมู่บ้านแล้วเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563             
ณ ท่ีศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ซึ่งในการประชุมในวันนั้น ประชาชน
ในหมู่ท่ี 6 ก็เข้าร่วมประชุมและมีเอกสารรายงานการประชุมของหมู่บ้าน 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้ด าเนินการประชุมประชาคม
ระดับต าบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563                  
ไปแล้วเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดมูลเหล็ก                    
ซึ่ งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้ด าเนินการ                     
ตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด คือในส่วนนี้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้างด าเนินการจะอยู่ในขั้นตอนของข้อท่ี 4 คือการพิจารณาของ                
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รองประธานสภา ฯ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ช้ีแจงรายละเอียด 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ในการขอความเห็นชอบใช้พื้น ท่ีสาธารณะ ชวดคู้ กล้วย หมู่ ท่ี  6                         

บ้านคูตานพ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขุดสระส าหรับกักเก็บน้ า 
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

นางสาวล าพึง พรมนนท์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาต 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  เรียนถาม คือขั้นตอนการขอใช้ท่ีดินของรัฐ ณ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนท่ี 2                  

ใช่ไหมค่ะ ถ้าท าตามขั้นตอนท่ี 3 และขั้นตอนท่ี 4 ส่วนตัวคิดว่าถ้า                     
สมาชิกสภา ฯ อนุมัติในครั้งนี้จะถูกต้องไหมค่ะ ขออนุญาตเรียนถามค่ะ 

นายก อบต.บ้านสร้าง จริง ๆ แล้วที่แปลงนี้ได้ท าการขอรังวัดไปแล้ว เพื่อน าดินไปถมตามคันคลอง
ด้วย เลยติดขัดการรังวัดไม่แล้วเสร็จ ต้องยื่นค าร้องขอรังวัดใหม่ท้ังหมด 
ตอนนี้ถ้าด าเนินการอย่างนั้นก็มีผลกระทบต่อชาวบ้าน เรื่องปัญหาภัยแล้งท่ี
ประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
โดยท่ีดินแปลงนี้ได้ผ่านกระบวนการประชาคมเรียบร้อยแล้ว และชาวบ้าน              
ก็ยินยอม 

นายพรทิพย์  สมนาม ขออธิบายเพิ่มเติม พื้นท่ีนี้ได้ผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้ว โดยทาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างออกไปด าเนินการประชุม   

/ชาวบ้าน... 
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ชาวบ้านและผ่านประชาคมระดับต าบลแล้ว ตอนนี้เหลือขั้นตอนท่ีต้องผ่าน
สภาท้องถิ่นครับ 

รองประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิก 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ สภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้พื้นท่ีสาธารณะ ชวดคู้กล้วย หมู่ท่ี 6         

บ้านคูตานพ โดยขอใช้พื้นท่ี จ านวน 17 ไร่  เพื่อก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านและขุดสระส าหรับกักเก็บน้ ายกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   14   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  –    เสียง 

งดออกเสียง 1   เสียง       

นางสาวล าพึง พรมนนท์ ดิฉันขออนุญาตงดออกเสียงค่ะ โครงการนี้ไม่ได้คัดค้าน ในการขอใช้ท่ีดิน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1   สาธารณประโยชน์ แต่ช้ีแจงรายละเอียดไม่ครบถ้วนดังนี้ 
 1.ไม่มีมติและรายงานการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นท่ี 
 2. ไม่มีระวางท่ีดิน/พิกัดท่ีดินประกอบการพิจารณา 

รองประธานสภา ฯ 3.3 เร่ืองการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ แทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามท่ี นายสนั่น  ผลทอง ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ต่อนายอ าเอบ้านสร้าง เนื่องจาก                     
มีสุขภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรง เกรงว่าจะท าหน้าท่ีประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้ไม่ครบถ้วน จึงขอลาออกจากต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง มีผลต้ังแต่วัน ท่ี                         
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นั้น  

      โดยนายอ าเภอบ้านสร้างได้รับทราบการลาออกแล้ว จึงมีผลให้                        
นายสนั่น  ผลทอง พ้นจากต าแน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง ตามมาตรา 50 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้างให้เป็นไปตาม มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/รองประธาน... 
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รองประธานสภา ฯ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ช้ีแจงระเบียบการเลือกประธานสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างครับ 

เลขานุการสภา อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 51 เมื่อต าแหน่งประธาน
หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง เพราะเหตุอื่นใด 
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภา ฯ หรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าท่ี
แทนต าแหน่งท่ีว่างภายในสิบหน้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง และให้               
ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้                   
ซึ่งตนแทน 

เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 วิธีเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอ
ไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ใดคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้
เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น โดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

      วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในข้อ 39                 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

รองประธานสภา ฯ เชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เสนอช่ือผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ     บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

นางสาวล าพึง  พรมนนท์  ขอเสนอ นายอนันต์  ขวัญยืน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

/รองประธาน... 
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รองประธานสภา ฯ ขออนุญาตไม่รับ เนื่องจากไม่มีความพร้อมครับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ  

นายชุมพร  มีแสง  ขอเสนอ นายพรทิพย์  สมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

นายคนอง  จ าลอย  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  

นายสุรัตน์  ทองเล็ก  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  

รองประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะเสนอช่ืออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น                        

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก 

      ดังนั้น ในการนี้มีผู้ถูกเสนอช่ือเพียงผู้เดียวให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกให้เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้แก่ นายพรทิพย์ สมนาม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 15 เมื่อประธาน

สภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่น เลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
แทนต าแหน่งท่ีว่าง ดังนี้ 

 (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น
เลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง 

 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีขึ้นคราวแรกนับแต่วันท่ี
ต าแหน่งว่างลง 

/ให้ประธาน... 
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ให้ประธานท่ีประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีการเลือกประธาน                 
สภาท้องถิ่น และเป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือเทศบาล และนายอ าเภอ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับเทศบาล 
หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณีแต่งต้ัง
ประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น 

      ดังนั้น ในการนี้ จะรายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง ให้นายอ าเภอทราบและพิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง
ประธานสภาท้องถิ่น ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภา ฯ 3.4 เร่ืองขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ส าหรับส านักงาน ราคา 17,000 บาท และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ราคา 9,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ                
และสังคม)  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

นายก อบต.บ้านสร้าง ขออนุญาต เชิญผู้อ านวยการกองคลัง 

นางมะลิด  สารภาพ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงาน ราคา 17,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือLED ราคา 9,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
เนื่องจากพระราชบัญญัติท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง คือระเบียบกฎหมายตัวใหม่
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอส าหรับการรองรับการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นท่ีขออนุมัติโอน
งบประมาณดังกล่าวค่ะ 

รองประธานสภา ฯ  ตามท่ีขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One   
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ส าหรับส านักงาน ราคา 17,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction                          

เ ล เ ซอร์  ห รื อ LED ร าคา  9 ,000  บาท  ( ต าม เกณฑ์ ร าคากลาง                              
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

/มติท่ีประชุม... 
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และสังคม) มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ 
มติท่ีประชุมยกมือครับ  แต่ก่อนท่ีจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯช้ีแจง
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภา อบต.                อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ท่ีดิน และ
ส่ิงปลูกสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

รองประธานสภา ฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องไปแล้วนั้น          
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ       มีท่าน ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม  

มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One   
 ส าหรับส านักงาน ราคา 17,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction                          

เ ล เ ซอร์  ห รื อ LED ร าคา  9 ,000  บาท  ( ต าม เกณฑ์ ร าคากลาง                              
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)  จ านวน 15 เสียง  

                                          ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
                                          งดออกเสียง  -  เสียง 

รองประธานสภา ฯ   3.5 เร่ืองการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ  สืบเนื่อง ตามระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ระเบียบวาระท่ี 3                         
      3.3 เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

แทนต าแหน่งท่ีว่าง ผู้ท่ีได้รับเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลบ้านสร้ าง  คือ นายพรทิพย์   สมนาม จึงท าให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าง เนื่องจาก นายพรทิพย์ สมนาม 
ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงต้องมี
การเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนท่ีว่าง ขอเชิญเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ช้ีแจงระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา ฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 8
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  103 (1) คณะ กรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน               
เจ็ดคน ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 (2) คณะกรรมการ 

/ตรวจรายงาน... 
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ตรวจรายงานการประชุม ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธี เลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ
ช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีได้ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

      การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็น
อย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รองประธานสภา ฯ   ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอช่ือ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ  กรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายคนอง  จ าลอย ขอเสนอ นายชุมพร  มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายประสงค์  ช่อดารา ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  

นายสนั่น   ผลทอง  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   

รองประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะเสนอช่ืออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้ท่ีได้รับเลือก 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คือ นายชุมพร มีแสง สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ท่ี 5 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และก าหนดวันเร่ิม
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 

รองประธานสภา ฯ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และก าหนดวันเริ่ม 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 เชิญเลขานุการสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 

      วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย                    
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ก าหนด” 

/วรรคส่ี... 
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      วรรคส่ี “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน                     
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน           
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      ข้อ 21 วรรคแรก “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา   
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี” 

รองประธานสภาฯ ผมขอเสนอแนะประเด็นท่ีสภา ฯ จะต้องหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัย 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ        ประชุมสมัยสามัญได้แก่ 
                                         1.ปี พ.ศ.2563 จะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ กี่สมัย 
                                           2.แต่ละสมัย จะก าหนดกี่วัน 
                                           3.แต่ละสมัยจะก าหนดวันเริ่มต้นประชุมเม่ือไหร่ 

 4.ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปีของปีถัดไป                   
(พ.ศ.2564) และก าหนดจ านวนกี่วันเพื่อสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ใน การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการ
ปฏิบัติราชการต่างๆท่ีเกี่ยวในด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 

นางสาวล าพึง พรมนนท์ เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1  ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง มีการก าหนดสมัยประชุม

สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 จ านวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน และมีวัน
เริ่มต้นการประชุม ดังนี้ 

               -  สมัยท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
  ระหว่างวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563  
- สมัยท่ี 2 เดือนสิงหาคม 2563  
  ระหว่างวันท่ี 13 – 27 สิงหาคม 2563 

 - สมัยท่ี 3 เดือนกันยายน 2563 
  ระหว่างวันท่ี 16 – 30 กันยายน 2563 

 - สมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม 2563 
ระหว่างวันท่ี 16 – 30 ธันวาคม 2563 

/มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 15 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 งดออกเสียง – เสียง  

นางสาวล าพึง พรมนนท์  ขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1  สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
 ร ะหว่ า ง วั น ท่ี  1 2 -26  กุ มภาพั น ธ์   2564  มี ก าหนด  15  วั น                   

ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 

รองประธาน ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอหรือเปล่ียนแปลงหรือไม่มีครับ ถ้าไม่มีขอ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ มติเห็นชอบตามท่ีเสนอครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   15  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
 งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

รองประธาน ฯ เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ มีปัญหาความเดือดร้อนในพื้นท่ีเชิญ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายคนอง จ าลอย   เรื่องถนนลูกรัง ตอนนี้ฝุ่นละอองเยอะมาก เนื่องจากมีผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป               
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 จ านวนมาก ท าให้บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

อยากได้สาเหล้าไปลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ 

นายรัชนี  พัสดุ  เรื่องไฟฟ้าดับ ยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไร และขอไฟฟ้า เพิ่ม 2 จุด คือ   
สมาชิกสภาฯ หมู่11      บริเวณหน้า โรงเรียนประชุมเขตศึกษาและหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 

เรื่องถนนท่ีเช่ือมต่อกับ อบต.บางพลวง คือมีอยู่อีกระยะหนึ่งท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ ยังคงเป็นถนนลูกรังอยู่ อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้างด าเนินการครับ    

นายสนั่น ผลทอง ด้วยถนนหมู่ท่ี 10 พิกัดประมาณบ้านนายสุเทพ ถนนดินท่ีไปทุ่งไผ่เขียว 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 ตอนนี้เกิดการทรุดตัวลงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน 
 และ ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน อยากให้ช่วยแก้ไขให้ประชาชน                

ใช้เดินได้ ฝากอีกเรื่องเสียงตามสายนานมากแล้วครับ เพราะเวลามีข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์หรือเรื่องเร่งด่วนไม่สามารถประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ี
รับทราบได้ครับ  

/นายประสงค์... 
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นายประสงค์  ช่อดารา เรื่องเสียงตามสาย หมู่ 9 นานมากแล้วครับท่ีไม่มีการแก้ไข และไฟฟ้าดับ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ซอยหลังบ้านยายสวิด เพราะเป็นช่วงโค้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับ 

นายสมาน ทวีการ   เรื่องเสียงตามสาย เพราะอีกฝ่ังคือปลวกแดง ไม่ได้ยินข่าวสารหรือประกาศ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ท่ีแจ้งหมู่บ้านประกาศ อีกเรื่องคือถนนสายทางไปวัดบางหอย ตอนนี้มีการ

ปิดให้สัญจรไปมาแล้ว ท าให้ ชาวบ้าน นักเรียน คนท างานได้รับผลกระทบ
จากการปิดทางเส้นนี้ อยากจะสอบถามว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายก อบต.บ้านสร้าง  เรื่องเสียงตามสาย ให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานว่า
ติดขัดอะไรยังไง เชิญครับ 

นายไพศาล  เจริญสมบัติ เรื่องเสียงตามสาย ตอนนี้ อบต.ได้กรรมการเพื่อก าหนดราคากลาง                    
นายช่างโยธา เรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนท่ีหาผู้รับจ้างมาด าเนินการ เพราะกรรมการ

ต้องขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ต้องเป็นผู้ทีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เสียงตามสายท่ีจะด าเนินการ
ในพื้นท่ี มีแค่หมู่ 3 ,5 ,8 ,10 และหมู่ 11 เพราะของหมู่ 9 เครื่องยัง
สามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่ได้ตกลงกันถึงสถานท่ีต้ังครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องไฟฟ้า เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีในการส ารวจจุด
ท่ีดับ ต้องดูมาตรฐานวัสดุท่ีใช้ให้เรียบร้อย ส่วนอีก 2 จุด ของหมู่ 11  ฝาก
ให้นายช่างโยธาเข้าไปด าเนินการส ารวจและเร่งด าเนินการโดยด่วน เพราะ
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หากมีปัญหาหรือติดขัดอะไรให้แจ้งให้ผม
ทราบด้วย ส่วนเรื่องถนนท่ียังไม่ได้ด าเนินการอยู่ระยะหนึ่ง เกิดความเข้าใจ
ผิดของพื้นท่ี อบต.ว่าส้ินสุดเขตแค่ไหน ผมกับนายช่างโยธาจะเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบอีกทีครับ หมู่ท่ี 8 เรื่องฝุ่นละออง ให้นักวิชาการพัสดุ
ด าเนินการน าส่าเหล้ามาลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านต่อไป 
เรื่องหมู่ 9 ถนนสายหน้าวัดบางหอยท่ีถูกปิด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้ านสร้ า ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง เ ฉย  ไ ด้ประสานกั บทา งอ า เภอบ้ านส ร้ า ง                     
เพื่อด าเนินการต้ังคณะท างานตรวจสอบถามถึงสาเหตุท่ีปิดถนน ต้องมีการ
พูดคุยกันทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบ
และความเดือดร้อน 

รองประธานสภา ฯ           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภาฯ                      
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ฯ  อีกไหมเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิก                   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วม
ประชุมวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ      สุพชรสิริ  มาทอง     ผู้จดบันทึกการประชุม  
              (นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

 

ลงช่ือ      อนันต์   ขวัญยืน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายอนันต์  ขวัญยืน )  
                                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง     

     ปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

 
    ลงช่ือ    พรทิพย์  สมนาม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ   ล าพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวล าพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
 
 
(บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1                       
ประจ าปี พ.ศ.2563) 

 
       

 

     


