
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563  เวลา 10.30 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 นางธนารีย์     ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธนารีย์     ฟักสอาด  
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 นายสนั่น        ผลทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สนั่น      ผลทอง  
12 นายวินัย         ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย       ไกรทอง  
13 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
14 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิตร         ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 - ขาดประชุม 
2 นางสาวมยุรีย์   ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 - ขาดประชุม 
3 นายสุทิน        วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 - ลาป่วย 
4 นายประสงค์    ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 - ขาดประชุม 
5 นายประทุม     งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 - ขาดประชุม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 สิบต ารวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบต ารวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์  
2 นางสอาด         สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง สอาด      สังข์กร  
3 นางดาริณี        จ าลอย เลขานุการนายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณี     จ าลอย  
4 นางมะลิด         สารภาพ ผู้อ านวยการกองคลัง มะลิด      สารภาพ  
5 นางกัญญา       นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา      นิลสอน  
6 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  
7 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 วันนี้มสีมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 นายสุทิน  วงษ์วิจารณ์ ได้ลาป่วย และไม่มี 
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดยื่นใบลาครับ 

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมัยที่  2 คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563 เ ม่ือวันที่                     
21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

นายพรทิพย์  สมนาม  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมครั้งท่ีแล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        

ขอให้ตรวจดูด้วยครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่                       
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ ง ท่ี 2 ประจ าปี                           
พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 
2563 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอใหม่  
 3.1 เร่ืองพิจารณาเห็นชอบรับบริจาคเคร่ืองพิมพ์ Canon รุ่น PIXMA  

G 2010 จ านวน 1 เคร่ือง จากร้าน ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์  

นายพรทิพย์  สมนาม 3.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น PIXMA                    
ประธานสภา ฯ G 2010 จ านวน 1 เครื่อง จากร้าน ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ขอเชิญท่าน

เลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจ้งรายละเอียดต่อไปครับ 
 

/นางสาว... 
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นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง  เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เลขานุการสภา ฯ เนื่องด้วย ร้าน ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ มีความประสงค์บริจาค

เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น PIXMA  G 2010 จ านวน 1 เครื่อง ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
เพื่อให้ทางสภาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป ว่าต้องการ
เห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพ์ จากร้าน ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์  
หรือไม่ 

นายพรทิพย์  สมนาม ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ร่วมกันพิจารณาหารือว่าเห็นสมควร              
ประธานสภา ฯ รับบริจาค เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น PIXMA  G 2010 ร้าน ที.เอ็น.

คอมพิวเตอร์ หรือไม่                       

นายพรทิพย์  สมนาม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด 
ประธานสภา ฯ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการเห็นชอบ                   

รับบริจาคเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น PIXMA  G 2010 จ านวน 1 
เครื่อง จากร้าน ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างต่อไปครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับบริจาค เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น PIXMA  G 
2010 จ านวน 1 เครื่อง จากร้าน ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ 

 3.2 เร่ืองการรายงานสถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

นายพรทิพย์  สมนาม เรื่องการรายงานสถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ          
ประธานสภา ฯ พ.ศ.2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านสร้าง รายละเอียด ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ช้ีแจง
ต่อไปครับ 

นางมะลิด  สารภาพ รายละเอียดสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง บ้านสร้าง ตามเอกสารท่ีแนบให้ค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 

2563  โดยต้ังงบประมาณไว้ 25,000,000 บาท  
 

/ราบรับ... 
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 รายรับท่ีเกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน 1,626,714.32 บาท 
 รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน 2,280,967.75 บาท 
 รวมมีรายรับ(ต่ ากว่า) รายจ่าย -654,253.43 บาท 
 ท้ังหมดนี้เป็นรายรับและรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ เดือนสิงหาคม 

2563 ค่ะ 

นายพรทิพย์  สมนาม ตามรายละเอียดการรายงานสถานะการเงิน ประจ าปี 
ประธานสภา ฯ งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีท่านใดจะ

สอบถามหรือเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอต่อใน
ระเบียบวาระถัดไปครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่น ๆ  

นายพรทิพย์  สมนาม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุม                
ประธานสภาฯ สภา ฯ ทราบ เชิญครับ 

นายรัชนี  พัสดุ เรื่องเสียงตามสายไม่ดัง ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11 ประชาชน ในหมู่บ้านทราบได้ครับ 

นายสมาน  ทวีการ  หมู่ 9 ตามท่ีได้มีการประชุมประชาคมบ้านปกแดง ขอให้ช่วย 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ติดตามเรื่อง การก าจัดวัชพืชพื้นท่ีคลองมะดันด้วยครับ เนื่องจากมี

วัชพืชปกคลุมหนาแน่มาก ท าให้ราษฎรท่ีท านาได้รับความ
เดือดร้อน อีกเรื่องครับข่าวดีส าหรับประชานหมู่ 9 และหมู่ 8                   
ซึ่งทาง อบจ.ปราจีนบุรี ได้ยืนยันมาแล้วว่า ถนนสายบ้านสร้าง – 
ล าอ้ายงอน ได้ด าเนินการแน่นอนในปีงบประมาณ 2564 ครับ  

นายคนอง  จ าลอย  เรื่องท่อน้ าประปาสายหน้าวัดคลองสอง ตอนนี้ช ารุดและรั่วมาก    
รองประธานสภา ฯ ท่อใช้งานมามากกว่ า 20 ปีแล้ว อยากให้มีการซ่อมแซม                     

และเปล่ียนให้ใช้งานได้ปกติ และเรื่องถนนลูกรังในหมู่ 8 เป็นหลุม
เป็นบ่อจ านวนมาก อยากให้มีการกลบหลุมบ่อ โดยใช้รถเกรดปรับ
เกล่ียครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องเสียงตามสายของหมู่ 11 และท่อประปา ฝากให้ท่านปลัด 
อบต.ประสานงานกับกองช่าง เพื่อด าเนินการซ่อมแซมและ 

/ด าเนินการ... 



-6- 

ด าเนินการ ให้เรียบร้อย เรื่องลอกคลองก าจัดวัชพืชคลองมะดัน  
ผมขอประสานอ าเภอก่อนครับ เพราะเป็นพื้นท่ีติดต่อกับต าบลบางกระเบา 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีร่วมกันวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ เพราะวันนี้ผม 
ต้องไปพบนายอ าเภอเพื่อถนนสายหน้าวัดบางหอย หมู่ 9 ต าบลบ้านสร้าง  

นายพรทิพย์  สมนาม เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในท่ีประชุม 
ประธานสภา ฯ สภา ฯ  ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มี ผู้ใดเสนอ                            

ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ          สุพชรสิริ  มาทอง    ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  )  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

 
ลงช่ือ     พรทิพย์ สมนาม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( นายพรทิพย์ สมนาม )      
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
 

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


