
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
สมยัสามญั สมยัที ่4  ครั้งที ่1 ประจาํป ีพ.ศ. 2562 
วันที ่26 ธนัวาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 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 นางสาวราวัลย์  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ราวัลย์     สังข์ทอง  
7 นางมยุรีย์        ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์      ต่อเช้ือ  
8 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
9 นายสุรัตน์     ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  

10 นายพรทิพย์   สมนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 พรทิพย์   สมนาม  
11 นายคนอง       จําลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จําลอย  
12 นายสุทิน     วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน     วงษ์วิจารณ์  
13 นายประสงค์  ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์  ช่อดารา  
14 นายประทุม   งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม   งามวาจา  
15 นายวินัย       ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย       ไกรทอง  
16 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
 
 
รายชือ่ผูไ้มม่าประชมุ 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายจิตร    ฉนัทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร   ฉันทา ขาดประชุม 
2 นายสมาน  ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  สมาน  ทวีการ ลากิจ 
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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       สังข์กร  
4 นางสาวสุพชรสิริ   มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สุพชรสิริ    มาทอง  
5 นายไพศาล     เจริญสมบัติ นายช่างโยธา ไพศาล     เจรญิสมบัติ  
6 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ       จันทร์เทศ  
7 นางสุวิมล        พุ่มพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล       พุ่มพิจิตร  
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เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสน่ัน ผลทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม                     
และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ประธานสภา ฯ ด้วยในการประชุมสภา ฯ ในวันน้ีไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ฯ 
เน่ืองจาก นายสมบูรณ์  ค้ําชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้
เกษียณอายุราชการ ถือว่าได้พ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทําให้ตําแหน่งเลขานุการท้องถิ่นว่างลง ซึ่งตามข้อ 
19 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ระบุ
ไว้ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นคร้ังใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือ
มีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้
สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคนหน่ึง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวน้ัน โดยให้นําความในข้อ 13 และข้อ 
26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทํา
ด้วยวิธีการยกมือ” ขอให้สมาชิกสภา ฯ ได้เสนอช่ือ ขอเชิญครับ 

นางสาวลําพึง พรมนนท ์ ขอเสนอ นางสาวสุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
สมาชกิสภา อบต.หมู ่1  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  

นายพรทิพย์  สมนาม ขอรับรอง นางสาวสุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 

นายชุมพร  มีแสง ขอรับรอง นางสาวสุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่ หากไม่มีก็ถือว่า นางสาว
สุพชรสิริ  มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นช่ัวคราว 

มติที่ประชุม เห็นชอบจํานวน 16 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ วันน้ีมีสมาชิกสภา ฯ ลากิจ 1 ท่าน คือ นายสมาน ทวีการ สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ 9  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา ฯ 1. แนะนําพนักงานส่วนตําบล ย้ายมาดํารงตําแหน่ง  
 ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ดังน้ี 
 1.1 นางสาวสุพชรสิริ   มาทอง ดํารงตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
 1.2 นายไพศาล    เจริญสมบัติ ดํารงตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2562  

 ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        
ขอให้ตรวจดูด้วยครับ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงาน
การประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3                     
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                     
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2562 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ประธานสภา ฯ   3.1 พิจารณาเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาช่ัวคราว ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภา ฯ 

เลขานุการฯ (ชั่วคราว) เรียนประธาน ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 จนถึงแก้ไขฉบับปัจจุบัน กล่าว
ในมาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ 

/และจัด... 
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และจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมอบหมาย ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2554) ข้อ 8,14,15,19   

ประธานสภา ฯ ตามท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวได้ช้ีแจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว            
ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เสนอรายช่ือเพ่ือคักเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น               
เชิญครับ 

น.ส.ลาํพึง  พรมนนท ์ ขอเสนอ นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบล                           
สมาชกิสภา อบต.หมู ่1 เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  

นายพรทพิย ์ สมนาม  ขอรับรองนางสาวสพุชรสิริ  มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                           
สมาชกิสภา อบต.หมู ่6   เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 

นายชมุพร มแีสง  ขอรับรองนางสาวสุพชรสิริ  มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                           
สมาชกิสภา อบต.หมู ่5   เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือไม่ 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นครับ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นต่อจากน้ีไปเป็นต้นไป      

ทีป่ระชมุ  เห็นชอบ 

ประธานสภา ฯ  3.2 พิจารณาการทํากิจการนอกเขตโดยยินยอมให้องค์การบริหาร                     
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกระทํากิจการนอกเขต เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย บ้านปากคลองสอง  หมู่ ที่  9  ตํ าบลบ้านส ร้ า ง                     
อํ า เภอบ้านสร้าง  จั งห วัดปราจีน บุรี  –  บ้านลํ า อ้ายงอน  หมู่ที่  2                     
ตําบลท่าเรือ  อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยาง                     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
3,400 เมตร เชิญทางเลขานุการสภา ฯ ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

เลขานุการสภา ฯ ตามโครงการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยืนยันความประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร 

/ส่วนตําบล... 
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 ส่วนตําบล พิจารณาความเห็นยินยอม ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านสร้าง  อําเภอบ้านสร้าง                     
จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านลําอ้ายงอน หมู่ที่ 2  ตําบลท่าเรือ อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง                     
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,400 เมตร อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537                     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 73 กําหนดว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล                     
หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทํากิจกรรม
ร่วมกันได้ ทั้งน้ี เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล องค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องและกิจการน้ันเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการ
เก่ียวเน่ืองกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นได้ช้ีแจงเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ให้ท่าน
สมาชิกสภา ฯ ได้ทราบแล้วน้ัน มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ซักถาม 
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดําเนินการ จํานวน                    
16 เสียง 

ประธานสภา ฯ 3.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์                     
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน ราคา 16,000 บาท                   
และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ราคา 9,000 บาท                     
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

เลขานุการสภา ฯ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
ตามบันทึกข้อความ ที่ ปจ 75401/- ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562                  
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สําหรับสํานักงาน ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท และเครื่อง Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
ราคา 9,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 

/คอมพิวเตอร์... 



-7- 

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  แต่ด้วยมีความ
จําเป็นที่ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตาม
บันทึกข้อความดังกล่าวข้างต้น สํานักปลัดได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามบันทึก
ข้อความ ที่ ปจ 75401/- ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ                     
พ.ศ.2563 เพ่ือดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท เหตุผลือ การใช้งานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสําหรับงานประมวลผลน้ันการใช้งานสามารถใช้งานได้
หลากหลายกว่า  

ประธานสภา ฯ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล                    
ราคา 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
ราคา 9,000 บาท ใช้ในสํานักงาน มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ถ้าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ราคา 9,000 บาท ยกมือครับ         

มตทิี่ประชมุ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์                               
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท  
และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ราคา 9,000 บาท  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       
กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) จาํนวน 16 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพ่ือทราบ 

ประธานสภา ฯ       4.1 เรื่องรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
2562  (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน) เชิญครับ         

นายพรทพิย ์สมนาม    เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร                         
สมาชิกสภา ฯ อบต.หมู่ 6  ผมนายพรทิพย์ สมนาม สมาชิกสภา ฯ อบต.หมู่ 6 ในฐานะประธาน  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  

/ ฉบับที่... 
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ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) กําหนดว่า รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นได้จาดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน                     
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร    
ตามเอกสารรายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างที่ทุกท่านได้รับแจกแล้วครับ 
ผมขอสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและงบประมาณประจําปี พ.ศ.
2562 โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ดังน้ี 

 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 32 โครงการ 
งบประมาณ 8,043,500 บาท 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 849,800 บาท 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 
279,500 บาท 

 4 .  ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้ า ง พ้ืนฐาน  จํ านวน                 
33 โครงการ งบประมาณ 27,038,512 บาท 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล                     
จํานวน  2 โครงการ งบประมาณ 130,000 บาท 

 ซึ่งมีโครงการที่อนุมั ติงบประมาณ ปี 2562 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 13 โครงการ                     
2. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน จํานวน 5 โครงการ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 4 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 4 โครงการ  
 

/5.ยุทธศาสตร์... 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                     
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 0 โครงการ  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล                     
จํานวน 0 โครงการ  
รวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 27 โครงการ งบประมาณ
รวม ท้ั งสิ้ น  19 ,244 ,133 บาท  รายละ เ อียดทั้ งหมดตาม เล่ ม
เอกสารรายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง    
ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง มีดังน้ี 
ปัญหา 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับ
บางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อย ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการโครงการได้ทั้งหมด 
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินการ 
3. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็น
จํานวนมาก 
4. ประชาชนมีความต้อง ซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก 
อุปสรรค 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมีงบประมามาเพียงพอต่อการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ขาดบุคลากรทางด้านช่างทํา
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถดําเนินการได้ 

    ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี 
    ปัญหา 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

    อุปสรรค 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
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2. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจ
แต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพ่ิม 
โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่ 

   ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง มีระดับความสําเร็จ 

ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจ
สูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

   การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นมาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมารและคํานึงถึงสถานะ                     
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้ สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน 
4. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ 
5. ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าประปา การขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค-บริโภค 
และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี 

               การบริการประชาชน 
1. ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจัดบริการและ
เก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําที่ดี 
2. ควรพิจารณาจัดบริหารประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรย้ิมแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน 
4. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ 
 

/จากข้อ... 
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จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างสามารถ
ดําเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีได้ประธานคณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ได้อธิบายอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือให้ที่ประชุมทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอ่ืน    

ประธานสภา ฯ เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ มีปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่เชิญแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

นายคนอง จําลอย เรื่องถนนลาดยาง บางเส้นได้เกิดทรุดโทรมและเกิดเป็นหลุมบ่อ อยากให้เข้าไปดูด้วย 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 ครับ 

นายประทุม  งามวาจา     ถนนดินที่ไปทุ่งไผ่เขียว เกิดการทรุดตัวลงไหลลงคูนํ้า และก็เรื่องเสียงตามสายครับ  
สมาชกิสภา ฯ หมู ่10     เพราะเวลามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่   

  รับทราบได้ครับ  

นายชมุพร  มแีสง  เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ หรือไฟรายทางของหมู่ 5 ครับ คือเคยแจ้งในที่ประชุมไว้นาน 
สมาชกิสภา ฯ หมู ่5      มากแล้ว ขอความกรุณาช่วยดําเนินการแก้ไขทีครับ 

นายรัชนี  พัสดุ เรื่องไฟฟ้าดับ 2 จุด ตรงบ้านนายวินัย ไกรทอง และบ้านแม่รองใจ และขอไฟฟ้า 
สมาชิกสภาฯ หมู่11     เพ่ิม 2 จุด คือ บริเวณหน้าโรงเรียนประชุมเขตศึกษาและหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11      

นายก อบต.บ้านสร้าง    เรื่องถนนหมู่ 8 กับหมู่ที่ 10  ตอนน้ีเรามีช่างแล้ว ฝากให้ช่างเข้าไปดําเนินการสํารวจ 
ส่วนเร่ืองไฟฟ้าดับ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 คือทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สร้างได้ดําเนินการยืมรถกระเช้าจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง                   
แต่ทั้งน้ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจะต้องดําเนินการรับผิดชอบทุก
อย่างที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ จึงขอยกเลิกไม่ขอความอนุเคราะห์จากองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพลวงแล้ว แต่จะหาผู้รับจ้าง เพ่ือดําเนินการซ่อมแซมต่อไป
ครับ เรื่องเสียงตามสาย เคยทําเร่ืองสรรหาผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดย่ืนเสนอมา 
หลังปีใหม่แล้ว จะเร่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งดําเนินการโดยด่วน  

นายพรทิพย์  สมนาม ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องภัยแล้ง สถานการณ์นํ้าปีน้ีน่าจะมีความเสี่ยงมาก               
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6      เพราะว่าตอนน้ีนํ้าในบางพ้ืนที่ เช่น ฉะเชิงเทรา นํ้าในแหล่งนํ้าไม่มีแล้ว เกรงว่า 

อีกนานนํ้าคงเค็มครับ 

/นายก... 
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นายก อบต.บ้านสร้าง     ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทําบุญวันขึ้นปีใหม่ ขององค์การบริหารส่าวนตําบลบ้าน
สร้าง ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เลี้ยงเพลถวายพระ และจับสลากของขวัญกัน
ครับ 

ประธานสภา ฯ             มสีมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  ฝากไปยัง 
คณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณ 
ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วม 
ประชุมวันน้ีครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลกิประชมุเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ      สุพชรสิริ  มาทอง     ผู้จดบันทึกการประชุม  
              (นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ลงช่ือ      สน่ัน  ผลทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายสน่ัน  ผลทอง )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

 
    ลงช่ือ    พรทิพย์  สมนาม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายพรทิพย์   สมนาม) 

    ลงช่ือ   ลําพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวลําพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
 
 


