
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพรทิพย์    สมนาม ประธานสภา ฯ พรทิพย์ สมนาม  
2 นายอนันต์      ขวัญยืน รองประธานสภา ฯ อนันต์    ขวัญยืน  
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 นางมยุรีย์       ต่อเช้ือ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มยุรีย์        ต่อเช้ือ  
7 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ราวัลย์   สังข์ทอง  
8 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  
9 นายสุรัตน์      ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  

10 นายสุทิน       วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน     วงษ์วิจารณ์  
11 นายคนอง      จ าลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง       จ าลอย  
12 นายสมาน      ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน     ทวีการ  
13 นายสนั่น        ผลทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สนั่น      ผลทอง  
14 นายประทุม    งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม   งามวาจา  
15 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
16 นายวินัย        ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย        ไกรทอง  
17 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจิตร        ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ขาดประชุม  
2 นายประสงค์   ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 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 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 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธา ธัชณะพิศาล      เจริญสมบัติ  
7 นางกัญญา      นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา      นิลสอน  
7 นางสาวสุวัสสา  เสริมศิลป์ นิติกร สุวัสสา      เสริมศิลป์  
9 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  

10 นางสุวิมล       ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล      ผ่องศรี  
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

  เมื่ อสมา ชิกสภาอง ค์ก ารบริ ห าร ส่วนต าบลบ้ านสร้ า ง มาครบอง ค์ประ ชุม แ ล้ ว                                   
นายพรทิพย์  สมนาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิด      
การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายพรทิพย์  สมนาม  เรื่องสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
ประธานสภา ฯ ต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ
หน่วยผลิตไอน้ าและฟ้า ของบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จ ากัด 
รายละเอียดตามหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกกับทุกท่าน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563  

 

/นาย... 
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นายพรทิพย์  สมนาม  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมครั้งท่ีแล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        

ขอให้ตรวจดูด้วยครับ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1                   
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                     
สมยัสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมือ่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2563  

                                        เห็นชอบ     17  เสียง 
                                        ไม่เห็นชอบ    -   เสียง  
                                          งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอใหม่  
นายพรทิพย์ สมนาม 3.1 เร่ืองพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา ฯ บ้านสร้าง  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม เ ติม ค ร้ังที่  2/2563                       

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 2/2563 โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้างได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น                       
แต่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างนั้นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคท่ีมี
ระยะเวลาห้าปี และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
ต าบลบ้านสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง คือ “ชุมชนน่าอยู่ 
เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป     

 

/เหตุผล... 
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เหตุผลความจ าเป็น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
ไปแล้วนั้น แต่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างนั้นสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล               
ในการเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเขตพื้นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้างมีความเส่ียงในการได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ว 
และภาวะปัญหาน้ าเค็ม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง    

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25485 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของ                  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี จึงมี
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ปจ 0023.1/ว 1396 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 
เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง                       
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน                    
และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 

/ว่าด้วย... 
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ว่าด้วยจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                    
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 (2) การจัดท าประชาคมท้องถิ่น 
กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โ ร น า  2 0 1 9  ( COVID- 19)  จ ะ ค ล่ี ค ล า ย ไ ป ใน ท า ง ท่ี ป ล อ ด ภั ย                                     
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอธิบายรายละเอียดของโครงการต่อไป 

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

บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 
ดังมีรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์และแผนงานต่อไปนี ้

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะ
และชุมชน ตามแบบ ผ.02 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัสายเลียบคลองสอง บ้านล่าง หมู่ 8                   

(กม. ท่ี 0 + 000 – กม.ท่ี 0 + 650) ระยะทาง 650 เมตร 
วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
งบประมาณ 361,000 บาท  

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัสายหน้าวัดทวีชลขันธ์ ฝ่ังขวา หมู่ 8                  
(กม. ท่ี 1 + 400 – กม.ท่ี 2 + 000) ระยะทาง 600 เมตร 
วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
งบประมาณ 333,000 บาท  

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัสายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ 9 ระยะทาง 
400 เมตร  วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของ
ประชาชน งบประมาณ 222,000 บาท  

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัสายบ้านปากคลองฝ่ังขวา หมู่ 9 ระยะทาง 
250 เมตร วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของ
ประชาชน งบประมาณ 130,900 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลองสอง บ้านล่าง หมู่ 8 
ระยะทาง 500 เมตร วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน งบประมาณ 1,607,800 บาท  

/6.โครงการ... 
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายหน้าวัดทวีชลขันธ์ ฝ่ังขวา                 
หมู่ท่ี 8 (กม.ท่ี 1 + 400 – กม. 2+000) ระยะทาง 600 เมตร 
วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 
งบประมาณ 1,929,300 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านปากคลอง ฝ่ังขวา หมู่ 9 
ระยะทาง 224 เมตร วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน งบประมาณ 723,600 บาท 

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ 6 ก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน งบประมาณ 5,500,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ตามแบบ 
ผ.02/1 

1. โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูคลองวังรี หมู่ท่ี 3 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการเพื่อสนับสนุนงานถวายฎีกา นางสาวนุกูล  ชาญณรงค์)                         
ขุดลอกคลองวังรี หมู่ท่ี 3 กว้างเฉล่ีย 22 เมตร (ก้นคลอง)                              
ยาว 1,850 เมตร เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ
กลับคืนสภาพการใช้ประโยชน์และใช้เป็นแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค
ของราษฎร งบประมาณ 1,391,200 บาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและ 

ชุมชน ตามแบบ ผ.02/1  
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 3 ก่อสร้าง

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน งบประมาณ 5,500,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 ก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน งบประมาณ 5,500,000 บาท 

รวมท้ังหมด 12 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 23,373,200 บาท 
ตามท่ีผมได้อธิบายรายละเอียดโครงการท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 ครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียด และเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้อง 
ประธานสภาฯ มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านจะอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

/นางสาว... 
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นางสาวล าพึง พรมนนท์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาต 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  สอบถามว่ า  ณ  ตอนนี้ โ ค ร ง ก ารอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู คลอ ง วั ง รี  หมู่  3                              

มีแผนด าเนินงานเรียบร้อยหรือยังค่ะ เพราะโครงการของ กปร.ได้เสนอ                   
ไว้แล้ว แผนท่ีเข้าด าเนินการกับท่ีเราจะด าเนินการเพิ่มเติมจะสอดคล้องกัน
ไหมค่ะ เพราะเกรงว่าจะมีปัญหากับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่งปัจจุบันทางเข้าพื้นท่ีโครงการได้มีการลงลูกรังเพื่อกลบหลุม
บ่อและตัดกิ่งไม้และต้นไม้ไปบ้างแล้วค่ะ ขออนุญาตสอบถามค่ะ 

นายก อบต.บ้านสร้าง ตามท่ี นางสาวล าพึง  พรมนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ได้อภิปรายเรื่อง
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าคลองวังรี หมู่ท่ี 3  ขอเรียนช้ีแจ้งให้
ทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้ด าเนินการท าทุกอย่าง
ตามข้ันตอน แต่ท่ีทุกท่านทราบกันดี คือ ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการขุด
ลอดคลองหรือท าถนน ต้องมีผู้ลงนามในการรับรองแบบในการจัดท า
โครงการ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้
ประสานงานติดต่อกับผู้ลงนามในการรับรองแบบทุกครั้ง จึงท าให้โครงการ
อาจจะล่าช้าและเนิ่นนานจนเกิดไป ประกอบกับบุคลากรของหน่วยงาน                   
มีน้อยและท างานในหลาย ๆ ด้าน  กองช่างก็มีงานหลายอย่างท่ีต้ อง
ด าเนินการ ทุก ๆ อย่างก็ใกล้จะลงตัวแล้ว จึงอยากให้ทุกท่านได้ทราบ                   
ถึงสาเหตุของโครงการ ท่ีทางอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านสร้ าง                  
จะด าเนินการครับ 

นายพรทิพย์ สมนาม ขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างครับ มีสมาชิกสภาฯ                       
ประธานสภา ฯ ท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบ          
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งท่ี 2/2563 
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      17   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     –    เสียง 

งดออกเสียง     -    เสียง       

นายพรทิพย์  สมนาม 3.2 เร่ืองพิจารณารับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของ 
ประธานสภา ฯ  จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 

สายบ้านสร้าง – สารภี หมู่ที่ 5,6 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง                
จังหวัดปราจีนบุรี เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

/นายก... 
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นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องพิจารณารับโอนทรัพย์สิน ท่ีได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของ                   
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
สายบ้านสร้าง – สารภี หมู่ ท่ี 5,6 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง                
จังหวัดปราจีนบุรี คือ เป็นโครงการท่ีจังหวัดปราจีนบุรีได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่เป็นโครงการท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง จึงมีความจ าเป็นต้องให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณา                   
รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นสร้าง และรายงานให้อ าเภอบ้านสร้างทราบต่อไปครับ 

นายพรทิพย์ สมนาม ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างครับ มีสมาชิกสภา ฯ                     
ประธานสภา ฯ ท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภา ฯ ในการรับโอน
ทรัพย์สินโครงการก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านสร้าง – สารภี 
หมู่ท่ี 5,6 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ท่านใด
เห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      17   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     –    เสียง 

งดออกเสียง     -    เสียง       

นายพรทิพย์  สมนาม 3.3 เร่ืองพิจารณาเห็นชอบให้ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง                   
ประธานสภา ฯ เข้าด าเนินการจัดเก็บยะในพื้นที่ หมู่ 1,2 และหมู่ 3 ต าบลบ้านสร้าง 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

นายก อบต.บ้านสร้าง การจัดเก็บขยะในพื้นท่ี หมู่ 1,2 และหมู่ 3 ต าบลบ้านสร้าง คือจริงๆ แล้ว
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ไม่มีการจัดเก็บขยะในพื้นท่ี ท าให้
ประชาชนบางพื้นท่ีได้รับผลกระทบ เพราะบางบ้านเป็นหมู่บ้าน ไม่สามารถ
ท าการเผาขยะได้ จึงประสานองค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านสร้าง                           
เพื่อน าเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างพิจารณา
เห็นชอบ และท าเรื่องประสานกับส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้างเพื่อเข้า
จัดเก็บขยะต่อไป 

นางสาวล าพึง พรมนนท์ กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เรื่องการให ้
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้างเข้ามาด าเนินการจัดเก็บขยะนั้น                        

คือชาวบ้านบางบ้านไม่สามารถเผาขยะได้ ประกอบกับขยะบางอย่างเป็น
ขยะติดเช้ือ ซึ่งต้องให้หน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บด าเนินการจัดเก็บขยะ 

/ดังกล่าว... 
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 ดังกล่าว โดยท้ังนี้ผู้ท่ีต้องการน าขยะไปท้ิงในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง             
จะด าเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเอง เพราะชาวบ้านน าไปท้ิง                    
ก็เพิ่มจ านวนและปริมาณขยะให้กับส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้างค่ะ 

นายชุมพร  มีแสง เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน สอบถามครับ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  แล้วแบบนี้ชาวบ้านหมู่อื่นก็ไม่มีสิทธิในการน าขยะต่าง ๆ ไปท้ิงในเขต

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ใช่ไหมครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง ขอช้ีแจงครับ คือเหตุผลในการขอน าขยะไปท้ิงในเขตพื้นท่ีส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านสร้าง เพราะทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างไม่มี
การจัดเก็บขยะในพื้นท่ี โดยทางผู้น าหมู่บ้านได้แจ้งความประสงค์ขอให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง น าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งเป็นการกระท านอกพื้นท่ี จึงมีความ
จ าเป็นต้องผ่านท่ีประชุมสภาท้องถิ่น และเมื่อผ่านสภาท้องถิ่นนี้แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างต้องประสานงานกับส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านสร้าง เพื่อให้ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้างพิจารณาต่อไป
ครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภา ฯ แล้ว มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่                

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการให้ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสร้าง เข้า
ด าเนินการจัดเก็บขยะในพื้นท่ี หมู่ 1,2 และหมู่ 3 ต าบลบ้านสร้าง ท่านใด
เห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      17   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     –    เสียง 

งดออกเสียง     -    เสียง       

เลขานุการสภา ฯ  เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เ ด็กเ ล็ก  เกิดความผิดพลาดทางการ ส่ือสารและเอกสารเอกสาร                                 
จึงขอยกเลิกระเบียบวาระการประชุมท่ี 3.4 รวมถึงข้อ 3.4.1 – 3.2.3 
ด้วยค่ะ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ  

นายพรทิพย์  สมนาม เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ มีปัญหาความเดือดร้อนในพื้นท่ีเชิญ 
ประธานสภา ฯ   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสนั่น  ผลทอง แต่ก็มีปัญหาตามมาบางจุด คือท่ี 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10  ติดต้ังหันล าโพงไปทางทุ่งนา ท าให้ชาวบ้านบางพื้นท่ีไม่ได้ยินเสียงตามสาย

ครับ และอีกเรื่องครับ เรื่องถนนสายหน้าบ้านนายแสง เหมาะเหม็ง เมื่อปีท่ี
แล้วรถไถตกไป ท าให้ทางถนนแคบ และเมื่อไม่นานนี้ ลูกสาวหรือลูกชาย
บ้านนายแสง ก็กลับจากท างานในเวลากลางคืน ก็เกิดอุบัติเหตุรถลงถนน
เหมือนเดิม ฝากทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างเข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบด้วยครับ 

นายคนอง จ าลอย ผมขอขอบคุณเรื่องเสียงตามสายของหมู่ 8 ครับ คือตอนนี้ชาวบ้านได้ยิน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 8 แค่ครึ่งหมู่บ้าน เพราะระยะทางได้แค่ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งไม่ได้เท่าเดิม โดย

อีกครึ่งหมู่บ้านก็บ่นว่าไม่ได้ยินครับ และท่อประปาข้ามหน้าวัดคลองสอง 
ตอนนี้ได้ผุและรั่วเยอะแล้วครัว  และเรื่องถนนลูกรังปัจจุบันได้เกิดหลุมบ่อ
ใหญ่มาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับ  

นายรัชนี  พัสดุ  เรื่องไฟฟ้าดับ คือชาวบ้านก็สอบถามผมตลอด แต่ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไข 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11   ปัญหานี้เลยครับ อยากให้ทางอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านสร้ า ง

ด าเนินการครับ    

นายชุมพร มีแสง เรื่องไฟฟ้าครับ มีไฟฟ้าเสียอยู่ 2 จุด ได้ซ่อมเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้ก็ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5  เสียอีก 2 จุด ครับ อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

ด าเนินการครับ    

นายสนั่น ผลทอง ผมอยากจะขอยางมะตอยส าเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุม                        
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 เพราะบางหลุมเกิดความช ารุดเสียหายแล้วครับ   

นายก อบต.บ้านสร้าง  เรื่องเสียงตามสาย ให้เจ้าหน้าท่ีกองช่างประสานงานกับผู้รับเหมาะแก้ไข้
ปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย ส่วนของหมู่ 8 ต้องจัดหาท่ีต้ังเพื่อติดต้ังเพิ่มเติม
อีก 1 ตัว เรื่องท่อประปาท่ีช ารุดและรั่ว หน้าวัดทวีชลขันธ์ให้กองช่างเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้างทราบ เพื่อช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป                        
หมู่ 10 ท่ีต้องการยางมะตอยส าเร็จรูป ขอดูเวลาให้ฝนท้ิงช่วงให้แล้ง                   
เด๋ียวจะให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างเข้าไปช่วยกัน 

/ด าเนินการ... 
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 ด าเนินการหลบหลุมบ่อ และหมู่ 11 กองช่างด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหน
แล้วครับ 

นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ เรื่องไฟฟ้า หมู่ 11 ได้ส่ังของไปเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าได้ของมาก็สามารถ 
นายช่างโยธา ติดต้ังได้เลยครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องจะเสนอหรือแจ้งให้ประชุมรับทราบอีกไหม 
ประธานสภา ฯ ครับ  

นางสาวล าพึง พรมนนท์ เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน คือมี 1 เรื่อง ท่ีเป็น 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  เรื่องส าคัญต่อชีวิตประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง   

คือ เรื่องท่ีบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จ ากัด จะด าเนินการโครงการ
หน่วยผลิตไปน้ าและไฟฟ้า หรือท่ีเรียกกันว่า โรงงานถ่านหิน ซึ่งจริง ๆ                    
ทางบริษัท ฯ ได้ท าการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                           
เป็นครั้ ง ท่ี  2  แ ล้ ว  โดย ส่วน ใหญ่มี ท้ั ง ผู้ เห็น ด้วยและ ไม่ เห็น ด้วย                                  
เพราะโครงการนี้ มีผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนมาก สังเกต                       
ท่ีบ้านดูนะคะ ว่าทุกวันนี้มีฝุ่นเยอะมาก ขนาดตอนนี้ยังไม่มีการจัดท า
โครงการ ถ้าเกิดมีการจัดท าโครงการขึ้นมายิ่งจะทวีคูณมากยิ่งขึ้น คือ                  
จะสะสมไปเรื่อย ๆ ซึ่งบางคนคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบ แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริง
แล้วส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรง อยากให้ท่ีประชุมสภา ฯ 
พิจารณาคัดค้านการจัดท าโครงการหน่วยผลิตไปน้ าและไฟฟ้าของบริษัท 
อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จ ากัด ด้วยค่ะ 

นายชุมพร  มีแสง ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ได้กล่าวข้างต้น จริง ๆ แล้วมีการต่อต้านมา 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ตลอด ผมก็ไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ พวก

เราต้องช่วยกันต่อต้านครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องโครงการหน่วยผลิตไปน้ าและไฟฟ้าของบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค                        
เปเปอร์ จ ากัด ผมคนนึงท่ีคัดค้านแน่นอน เพราะผมไม่ต้องการให้พี่น้อง
ชาวบ้านในพื้นท่ีต้องได้รับผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและชีวิต ดูอย่าง        
ท่ีแม่เมาะ ตอนนี้จะเป็นพื้นท่ีเมืองล้างแล้ว เพราะชาวบ้านกว่าจะรู้ก็สาย
เกินไปแล้วเป็นเหมือนกรณีตัวอย่าง ผมจึงไม่ต้องการโครงการนี้ให้เกิดกับ              
พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีของเรา ผมขอคัดค้านครับ 

 

/นาย... 
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นายพรทิพย์  สมนาม ตามท่ีสมาชิกสภา ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                   
ได้ช้ีแจงการคัดค้านโครงการหน่วยผลิตไปน้ าและไฟฟ้าของบริษัท อินเตอร์ 
แปซิฟิค เปเปอร์ จ ากัด ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมคัดค้านการด าเนินโครงการหน่วยผลิตไปน้ าและ
ไฟฟ้าของบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จ ากัด ท่านใดคัดค้านยกมือครับ 

มติที่ประชุม คัดค้าน      17   เสียง 
 เห็นชอบ       -   เสียง 

งดออกเสียง   -   เสียง       

นายพรทิพย์  สมนาม           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภาฯ                      
ประธานสภา ฯ  อีกไหมเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิก                   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วม
ประชุมวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

ลงช่ือ      สุพชรสิริ  มาทอง     ผู้จดบันทึกการประชุม  
              (นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง  )  
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

 

ลงช่ือ      พรทิพย์  สมนาม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายพรทิพย์  สมนาม )  
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
 
 
    ลงช่ือ     ล าพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวล าพึง  พรมนนท์) 

ลงช่ือ      ชุมพร  มีแสง     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายชุมพร   มีแสง ) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 


