
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
สมยัสามญั สมยัที ่3  ครั้งที ่1 ประจาํป ีพ.ศ. 2562 
วันที ่ 27  กนัยายน พ.ศ.2562  เวลา 14.00 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 นางสาวลําพึง   พรมนนท ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ลําพึง   พรมนนท์  
4 นางบรรจง       รอดกร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บรรจง     รอดกร  
5 นางธนารีย์       ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธนารีย์       ฟักสอาด  
6 นางมยุรีย์        ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
7 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
8 นายสุรัตน์     ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  
9 นายพรทิพย์   สมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 พรทิพย์   สมนาม  

10 นายสุทิน       วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน       วงษ์วิจารณ์  
11 นายคนอง       จําลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จําลอย  
12 นายประทุม   งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม  งามวาจา  
13 นายวินัย       ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย       ไกรทอง  
14 นายสมบูรณ์   ค้ําชู เลขานุการสภา ฯ สมบูรณ์   ค้ําชู  
 
 
รายชือ่ผูไ้มม่าประชมุ 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายจิตร           ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 - ขาดประชุม 
2 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 - ขาดประชุม 
3 นายสมาน     ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 - ลากิจ 
4 นายประสงค์  ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 - ลากิจ 
5 นายรัชนี        พัสดุ 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 นางสอาด         สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง สอาด         สงัข์กร  
3 นางมะลิด        สารภาพ ผู้อํานวยการกองคลัง มะลิด        สารภาพ  
4 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ       จันทร์เทศ  
5 นางสุวิมล        พุ่มพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล       พุ่มพิจิตร  
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เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสน่ัน ผลทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  เ ป็นประธานในที่ประชุม  ไ ด้กล่าวเปิดการประชุม               
และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธานสภา ฯ   วันน้ีมีสมาชิกสภา ฯ ขออนุญาตลากิจ 3 คน  คือ 
1. นายสมาน    ทวีการ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
2. นายประสงค์ ช่อดารา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
3. นายรัชนี     พัสดุ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

ท่านใดที่ไม่มาถือว่าขาดการประชุม  

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมยัที่ 2 ครั้งที ่2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2562  

 ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        ขอให้
ตรวจดูด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่               
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2562 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหม่  
 3.1 เรื่องพิจารณากันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2562 

โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,8,10 และหมู่ที่ 11 

ประธานสภา ฯ เรื่องพิจารณากันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,8,10 และหมู่ที่ 11 เชิญท่าน
เลขานุการ ครับ 
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เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร               
การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่
เกินระยะเวลา 1 ปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน
ตามเง่ือนไข ในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ทํ า ใ ห้ ลั กษณะปริ ม าณ  คุณภาพ  หรื อ เปลี่ ยนแปลงสถานที่ ก่ อสร้ า ง               
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อ
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลา
เบิกจ่ายแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จํานวนน้ันตกเป็นเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจึงมีความ
จําเป็นต้องขอกันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,8,10 และหมู่ที่ 11 งบประมาณ 
499,800 บาท ครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ มีผู้ใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ โครงการติดต้ังระบบเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,8,10 และหมู่ที่ 11  ยกมือครับ มีผู้ออกเสียงด้วย
คะแนน 13 คะแนน ต่อไปมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ยกมือครับ มีผู้ออกเสียง
ด้วยคะแนน 0 คะแนน 

มตทิี่ประชมุ มีมติที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2562 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,8,10                   
และหมูท่ี่ 11  ด้วยคะแนน 13 คะแนน ต่อ 0 คะแนน                

 ประธานสภา ฯ    3.2 เรื่องการขออนุมัติจําหน่ายลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ ที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี 
      เชิญผู้อํานวยการกองคลัง ฯ  
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ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร               
การขออนุมั ติจําหน่ายลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ ที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี               
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2552 การจําหน่ายหน้ีสูญ ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
2. การจําหน่ายหนี้สูญตามข้อ 1 ให้กระทําได้เมื่อได้ดําเนินการแล้วตาม
หลักเกณฑ์น้ี 
2.1 ได้มีการสํารวจลูกหน้ีค้างชําระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้
อ่ืนๆ ตลอดจนลูกหน้ีต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนลูกหน้ีให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด 
2.2 ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการชําระหน้ีแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ 
เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชําระ
หน้ีได้ หรือด้วยเหตุอ่ืน 
2.3 สําหรับการอนุมัติจําหน่ายภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ ว 2306 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 3167 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2549 ซึ่งสรุปว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจจําหน่ายภาษี
บํารุงท้องที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลออกจากทะเ บียน  ซึ่ งทางองค์การบ ริหารส่ วนตําบลบ้านสร้ าง               
ได้ดําเนินการตามครบทุกขั้นตอนแล้ว โดยมีจํานวนลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ค้าง
ชําระเกินกว่า 10 ปี (ปี พ.ศ .2551) จํานวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               
1,032 บาท (หน่ึงพันสามสิบสองบาทถ้วน) ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีผู้อํานวยการกองคลัง ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจําหน่ายลูกหน้ีภาษีบํารุง
ท้องที่ ที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี ไปแล้วน้ัน มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง ตามท่ีเลขานุการสภา ฯ กล่าวไว้ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
ได้ดําเนินการตามครบทุกขั้นตอนแล้วครับ โดยมีจํานวนลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่
ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี (ปี พ.ศ.2551) จํานวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,032 บาท (หน่ึงพันสามสิบสองบาทถ้วน)  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ มีผู้ใดเห็นควรให้อนุมัติจําหน่ายลูกหน้ีภาษี
บํารุงท้องที่  ที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี ยกมือครับ มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน               
13 คะแนน ต่อไปมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นควรให้อนุมัติจําหน่ายลูกหน้ี
ภาษีบํารุงท้องที่ ที่ค้างชําระเกินกว่า 10 ปี  ยกมือครับ  มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน 
0 คะแนน 

มติที่ประชุม มีมติที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติให้จําหน่ายลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ ที่ค้างชําระเกินกว่า 
10 ปี ด้วยคะแนน 13 คะแนน ต่อ 0 คะแนน               

ประธานสภา ฯ 3.3 เรื่องขอทิ้งขยะในเขตเทศบาลตําบลบ้านสร้าง ของบริษัทนํ้าใสฟาร์ม จํากัด 
เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ เรื่องขออนุญาตให้เทศบาลตําบลบ้านสร้าง เข้ามาเก็บขยะ ด้วยบริษัทนํ้าใสฟาร์ม 
จํากัด (สํานักงานใหม่) ต้ังอยู่เลขที่ 77 หมู่ 3 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บขยะจากท่ีต้ังสํานักงาน               
แต่เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างไม่มีบริการดังกล่าว จึงขอเสนอ
สภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตําบลบ้านสร้างเข้ามาดําเนินการจัดเก็บ
ขยะในพ้ืนที่ดังกล่าว         

ประธานสภา ฯ ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด 
จะอภิปรายหรือสักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านสร้างเข้ามาดําเนินการจัดเก็บขยะบริเวณ บริษัทนํ้าใสฟาร์ม จํากัด 
(สํานักงานใหม่) ต้ังอยู่เลขที่ 77 หมู่ 3 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง               
จังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุญาตให้สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสร้างเข้ามาดําเนินการ
จัดเก็บขยะบริเวณ บริษัทนํ้าใสฟาร์ม จํากัด (สํานักงานใหม่) ต้ังอยู่เลขที่ 77               
หมู่ 3 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  

ระเบียบวาระที ่4   ญัตติอ่ืน ๆ  

เลขานกุารสภา ฯ 4.1 รายงานผลการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
 ผมจะรายงานผลการดําเนินโครงการตามอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารท่ีสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้รับครับ
ตามรายละเอียดดังน้ี 
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แผนงานบริหารทั่วไป  
1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.บ้านสร้าง งบประมาณอนุมัติ 219,200 บาท โอนลด 
219,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณอนุมัติ 
150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท 

 แผนงานการศึกษา 
 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน               

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณอนุมัติ 259,700 บาท ทําสัญญา/เบิกจ่าย 
223,840 บาท งบประมาณคงเหลือ 35,860 บาท 

 2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) งบประมาณอนุมัติ 
632,000 บาท ทําสัญญา/เบิกจ่าย 484,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
148,000 บาท 

 แผนงานสาธารณสุข  
 1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน งบประมาณ 

อนุมัติ 109,300 บาท โอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 109,300 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่แม่บ้าน สตรี ผู้ ว่างงาน “สานตะกร้าจาก               

วัสดุพลาสติก” งบประมาณอนุมั ติ 13,400 บาท งบประมาณคงเหลือ               
13,400 บาท 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี งบประมาณ

อนุมัติ 110,000 บาท โอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 110,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 2. อุดหนุนอําเภอบ้านสร้าง  จัดงานรัฐพิ ธีและกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท ทําสัญญา/เบิกจ่าย 50,000 
บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
งบประมาณอนุมั ติ 30,000 บาท ทําสัญญา/เ บิกจ่าย 30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
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 แผนงานการเกษตร 
 1.โครงการอบรมและพัฒนาศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง งบประมาณอนุมัติ 107,160 บาท โอนลดไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
107,160 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณอนุมัติ 
150,000 งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท 

 3. โครงการกําจัดวัชพืชคลองมะดัน งบประมาณอนุมัติ 53,500 ทําสัญญา
เบิกจ่าย 53,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท 

 4. โครงการปลูกป่าเพ่ือชุมชน งบประมาณอนุมัติ 1,400 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,400 บาท 

 5. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณอนุมัติ 1,400 บาท ทํา
สัญญา/เบิกจ่าย 1,400 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 แผนงานเคหะและชมุชน 
 1. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า สําหรับโครงการประปาหมู่บ้านแบบ

ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก งบประมาณโอนเพ่ิม 1,138,104 
บาท งบประมาณคงเหลือ 1,138,104 บาท 

 2. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า สําหรับโครงการประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ งบประมาณโอนเพ่ิม 1,297,709 
บาท งบประมาณคงเหลือ 1,297,709  บาท 

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
 1.โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมูบ้่าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมูท่ี่ 8 หมู่ที ่

10 หมูท่ี่ 11 ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ
โอนเพ่ิม 499,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 499,800 บาท 
ที่ผมกล่าวมาทั้งหมด คือผลการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครับ 

ทีป่ระชมุ   รับทราบ 

ผูอ้ํานวยการกองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ตามผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ข้อมูล  
ณ ปัจจุบัน 26 กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  ฝากไปยังคณะ
ผู้บริหารอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมวันน้ีครับ               
ขอปิดประชุมครับ 

 

เลกิประชมุเวลา 16.00 น. 

ลงช่ือ      สมบูรณ์   ค้ําชู     ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นายสมบูรณ์   ค้ําชู  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ลงช่ือ      สน่ัน  ผลทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ    พรทิพย์  สมนาม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ   ลาํพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
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นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องงบประมาณในการดําเนินการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายหลังนํ้าลด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านสร้างจะต้องดําเนินการไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เ ก่ียวข้องต่อไป               
ซึ่งหลังจากนํ้าลดแล้วเรื่องถนนท่ีได้รับความชํารุดเสียหายมากน้อยเพียงใด ทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจะต้องลงพ้ืนที่สํารวจอีกครั้งครับ โดยจะออกสํารวจพร้อมกัน
ทั้งผู้ใหญ่และสมาชิกสภาของแต่ละหมู่บ้านครับ 

ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  ฝากไปยังคณะ
ผู้บริหารอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมวันน้ีครับ               
ขอปิดประชุมครับ 

เลกิประชมุเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ              ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นายสมบูรณ์   ค้ําชู  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ลงช่ือ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
 

 



 
 

 

 

 


