
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
สมยัสามญั สมยัที ่2  ครั้งที ่2 ประจาํป ีพ.ศ. 2562 
วันที ่27  สงิหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.30 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 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ราวัลย์   สังข์ทอง  
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 นายประสงค์  ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์  ช่อดารา  
13 นายสมาน     ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน     ทวีการ  
14 นายประทุม   งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม  งามวาจา  
15 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
16 นายสมบูรณ์   ค้ําชู เลขานุการสภา ฯ สมบูรณ์   ค้ําชู  
 
 
รายชือ่ผูไ้มม่าประชมุ 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นางธนารีย์    ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 - ลากิจ 
2 นางมยุรีย์      ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 - ลากิจ 
3 นายวินัย       ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 - ขาดประชุม 
 
 
 
 



-2- 
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        สงัข์กร  
4 นางดาริณี        จําลอย เลขานุการนายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณี        จาํลอย  
5 นางมะลิด        สารภาพ ผู้อํานวยการกองคลัง มะลิด        สารภาพ  
6 นางสาวสุวัสสา  เสริมศิลป์ นิติกร สุวัสสา  เสริมศิลป์  
7 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ       จันทร์เทศ  
8 นางสุวิมล        ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล       ผ่องศรี  
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เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสน่ัน ผลทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  เ ป็นประธานในที่ประชุม  ไ ด้กล่าวเปิดการประชุม               
และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธาน ฯ   วันน้ีมีสมาชิกสภา ฯ ขออนุญาตลากิจ 2 คน คือ 
1. นางธนารีย์   ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
2. นางมยุรีย์     ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมยัที่ 2 ครั้งที ่1  ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  

 ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        ขอให้
ตรวจดูด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่               
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหม่  
 3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               

พ.ศ.2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง               
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ  

 

/เลขา... 
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นางสาวลําพึง  พรมนนท ์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้กําหนดระยะเวลา  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ เสนอคําแปรญัตติร่ างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณพ.ศ.2563 ต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. 
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. น้ัน จากการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562               
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาตามที่สภา ฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่านใดเสนอคําแปรญัตติ ฯ และคณะกรรมการแปรญัตติ               
ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอยื่นคําแปรญัตติ        
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้คงเดิม ขอมติที่ประชุมครับ 

มตทิี่ประชมุ มติเห็นชอบยืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไว้คงเดิม 

ประธานสภา ฯ 3.2  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ไม่มีการอภิปราย ผู้ใด              
จะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 เป็นข้อบัญญัติ ฯ ยกมือครับ มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน               
15 คะแนน ต่อไปผู้ใดไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกมือครับ มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน 
0 คะแนน  

มตทิี่ประชมุ    มีมติที่ประชุมให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยคะแนน 15 คะแนนต่อ 0 คะแนน  

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ 
ทราบเชิญครับ  

 

/นายชุมพร... 
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นายชุมพร  มีแสง เรื่องสะพานข้ามแม่นํ้าวัดมูลเหล็กครับ คือทางอําเภอบ้านสร้างโดยการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 นําของนายอําเภอบ้านสร้าง เดินทางไปตรวจสอบสภาพของสะพาน

แขวนวัดมูลเหล็ก  มีการชํารุดและอันตรายต่อผู้ ใ ช้สัญจรไปมา               
คือสอบถามว่าโครงการสะพาน ปี 2563 ที่จะได้ ยังจะได้อยู่ไหมครับ 
เพราะอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด แต่ยังไม่มีงบประมาณจึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ อยากให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําโครงการสะพาน
แขวน เพ่ือของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หากมีการปิดสะพาน
ชาวบ้านก็ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ช่วยเร่งดําเนินการครับ ส่วนแบบ
สะพานแขวนสามารถของดูที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางแตนครับ  
ส่วนอีกหน่ึงเรื่อง ตลิ่งชายแม่นํ้าพังทลาย คือมีการทรุดตัวลงไปมาก          
ฝากองค์การบริหารส่วนตําบลนําเข้าบรรจุไว้ในแผนด้วย 

นายคนอง  จําลอย เรื่องถนนลูกรังพ้ืนที่ หมู่ 8 ทุกเส้น เกิดชํารุดและเป็นหลุมบ่อ ทําให้ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและลําบากมากเลยครับ 

ประธานสภา ฯ เรื่องทุกเรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้นําเ รียนในที่ประชุมแห่งน้ี               
ของหมู่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันครับ 
อยากจะดําเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ โดยเป็นปูนซีเมนต์               
จะดีกว่า ยางมะตอยสําเร็จรูป เพราะช่วงน้ีอยู่ในฤดูฝน อยากให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลช่วยเร่งดําเนินการให้ครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องสะพานแขวนวัดมูลเหล็ก  ตามท่ีท่านนายอําเภอบ้านสร้างให้
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างประสานขอแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางแตน เรื่อง สะพานแขวนน้ัน ตามท่ีทราบกันอยู่ว่า 

 1.ทางหมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมทุกปี เราจะต้องรู้ว่าชาวบ้าน
ต้องการสะพานแบบไหน เพราะโครงการที่จะทําต้องบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น คือจริง ๆ กระบวนการข้ันตอนไม่ชัดเจน สะพาน
แขวนวัดมูลเหล็กทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้สัญจรไปมาอย่างแน่นอน 

 2. เรื่องเสียงตามสาย เชิญให้ท่านปลัดช้ีแจงว่าดําเนินการไปถึงขั้นไหน
แล้ว  

 
/เลขา... 
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เลขานุการสภา ฯ เรื่องสะพานแขวนวัดมูลเหล็ก ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

เคยส่งรายงานให้อําเภอบ้านสร้างทราบไปแล้วน้ัน ต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 
คือ พ้ืนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของวัดมูลเล็ก จะต้องมีการส่งมอบพ้ืนที่
ดําเนินการให้เรียบร้อย เรื่อง แบบที่ให้ประสานกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแตน จริง ๆ สามารถนํามาดูเป็นตัวอย่างได้ แต่ไม่สามารถ
นํามาใช้ได้ เ น่ืองจาก พ้ืนที่ระยะความกว้าง หรือค่าวัสดุสิ่ งที่ ใ ช้
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ดําเนินการสํารวจให้เรียบร้อยก่อนครับ ถึงจะสามารถดําเนินการได้ 

น.ส.ลําพึง พรมนนท์ ตามท่ีท่านเลขานุการฯ แจ้งให้ทราบนะคะ คือที่ผ่านมาหมู่บ้านได้ผ่าน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 ประชาคมมาตลอด ซึ่งมีมติเห็นชอบในที่ประชุมให้ดําเนินการก่อสร้าง

ใหม่ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างไม่สามารถดําเนินการเอง              
ได้คะ 

นายพรทิพย์  สมนาม ผมขออภิปรายเรื่องสะพานแขวนวัดมูลเหล็ก จากเดิมคือซ่อมแซม  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6  ต่อมาก็มีการพูดคุยกันจะทําเป็นสะพานคอนกรีต จริง ๆ ทางหลวง

ชนบทเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมด ส่วนแขวงการทางไม่มีการจัดทําอะไร
เก่ียวกับการก่อสร้างเลยครับ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านก็ยังยืนยันว่าจะทํา
เป็นสะพานคอนกรีต ถ้าทําเป็นสะพานแขวนจะมีปัญหาตามมาคือ ไม่มี
ความคงทนถาวรครับ 

นายชุมพร  มีแสง จริง ๆ แล้ว ท่านนายอําเภอบ้านสร้างคงหวังดีต่อชาวบ้านผู้ใช้ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5  สะพานวัดมูลเหล็ก ครับ 
 

/นายก... 
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นายก อบต.บ้านสร้าง เข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้สะพานแขวนวัดมูลเหล็ก ก็ต้อง
ดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนต่อไปครับ 

ประธานสภา ฯ เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุม
สภา ฯ  ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมวันน้ีครับ ขอปิด
ประชุมครับ 

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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