
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
สมยัวสิามญั สมยัที ่2  ครั้งที ่1 ประจาํป ีพ.ศ. 2562 
วันที ่ 14 มถินุายน 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 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 นางธนารีย์       ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธนารีย์       ฟักสอาด  
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 นายสุทิน         วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน         วงษ์วิจารณ์  
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 นางสาวราวัลย์   สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  - ขาดประชุม 
2 นายคนอง        จําลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8  - ลากิจ 
3 นายวินัย          ไกรทอง 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 นายแดง           ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง        ทวีการ  
3 นางสอาด         สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง สอาด       สังข์กร  
4 นายสมาธิ        จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ       จันทร์เทศ  
5 นางสุวิมล        พุ่มพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล       พุ่มพิจิตร  
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เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสน่ัน ผลทอง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม                     
และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธานสภา ฯ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันน้ีมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 2 คน ขออนุญาต               
ลากิจ ดังน้ี 

 1.นายคนอง    จําลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 2.นายวินัย      ไกรทอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11  
 แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ เพ่ือป้องกัน                  

และแก้ไขปัญหายาเสพติด เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 
2562 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจช่ืน เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                      
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        
ขอให้ตรวจดูด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่                     
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี                     
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง                     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 

/ระเบียบ... 



-4- 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหม่  
 3.1 เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

ประธานสภา ฯ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ฯ   

เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร                    
เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)               
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เน่ืองด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้
แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดทไยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามลําดับ ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนํามาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 4.กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 

/5.กรณี... 
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 5. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน                   
แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 

 6. หลังจากดําเนินการตามข้อ 1 – 5 แล้ว ให้ดําเนินการตามข้อ 24                 
แห่งกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 เชิญท่านนายก ฯ ครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามท่ีเลขานุการสภาฯ
ได้ช้ีแจ้งถึงรายละเอียดของการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปแล้วน้ัน 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ .ศ . 2561 –  2565 )  องค์ ก า รบริ ห ารส่ วน ตํ าบล บ้ านส ร้ า ง                     
เป็นแผนพัฒนาที่มีความต่อเน่ืองระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ที่มี
ระยะเวลาห้าปี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้มีการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และตามกระบวนการข้ันตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17                   
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสร้าง เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับน้ีจะสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ส่วนช่วยพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ตาม
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างที่ว่า “ชุมชนน่าอยู่ 
เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
/รายละเอียด... 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่มีการปรับปรุงและทบทวนใหม่ระดับตําบล  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตําบล                
บ้านสร้าง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านดู
รายละเอียดโครงการไปพร้อม ๆ กัน หากมีโครงการไหน รายละเอียดไหนที่
ไม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจ จะได้สอบถามเจ้าหน้าที่ครับ ตามเอกสารที่ทุกท่าน
ได้รับแจกแล้วนะครับ  

 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานบริหารทั่วไป                   
มีทั้งหมด 5 โครงการ 

 1.โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลัก              
ของชาติ 

 2.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากร  
 3.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนา

องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสร้าง 
4. โครงการอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 

 5. โครงการสํารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานการศึกษา                 
มีทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

 1.โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
 2. โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน                   

(สพฐ.) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต.บ้านสร้าง 
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานสาธารณสุข                     

มีทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้ 
 1.โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 2.โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 3.โครงการอุดหนุนหมู่บ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
 4.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรใน

ครัวเรือน 
/5.โครงการ... 
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5.โครงการอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน (จากแผนชุมชนหมู่ที่ 2) 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ มี 
ทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่แม่บ้าน/สตรี/ผู้ว่างงาน/ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  
    “สานตะกร้าจากวัสดุพลาสติก” 

   3. โครงการอบรมทําปลาแปรรูป (จากแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11) 
4. โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ไม้กวาด,เย็บผ้า,เสื่อกก) จากแผนชุมชน  
   หมู่ที่ 9  

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ มี 2 โครงการดังนี้ 

   1. โครงการจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
   2. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงานงบกลาง มี 3  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
2. โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
3. โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน มี 9 โครงการดังนี้ 

1. โครงการอุดหนุนอําเภอบ้านสร้าง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. โครงการอุดหนุนอําเภอบ้านสร้าง ตามโครงการสร้างพลังสังคมและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  

3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี 
5. โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
6. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,8,10 และหมู่ที่  
     11 ตําบลบ้านสร้าง 
7. โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. โครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านกฎหมาย 
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9. โครงการตรวจสอบพ้ืนที่สาธารณะ (จากแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6) 
ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทรัพย์สิน แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน มี 2 โครงการดังนี้ 
1. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
2. โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร มี 7 โครงการดังนี้ 
1. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
2. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า” 
3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการกําจัดวัชพืชคลองมะดัน หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านสร้าง 
5.โครงการปลูกป่าเพ่ือชุมชน 
6. โครงการอบรมการจัดทําปุ๋ยชีวภาพและลดสารเคมีในชุมชน 
7. โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชน มี 7 โครงการดังนี้ 
1.โครงการซ่อม/สร้างอาคาร สํานักงาน อบต. 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถึงสุดหมู่ 11 (ถนนสานบ้านวังหัวคู้ หมู่ 11) 
3. โครงการก่อสร้างผิวจราจรสายเลียบคลองชาวเหนือถึงเลียบคลองบางกอบัว 
    หมู่ที่ 5  
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวังรี    
   ถึงบ้านต้นขี้เหล็ก (จากแยก ทล 3481 เลียบคลองชาวเหนือ หมู่ที่ 1) 
5.โครงการกําจัดวัชพืชคลองวังรี , คลองชวดด้วน , คลองชาวเหนือ ,คลองวังเรือ     
   หมู่ที่ 3,2 และหมู่ที่ 1 ตําบลบ้านสร้าง 
6. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า สําหรับโครงการประปาหมู่บ้าน 

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก  
7. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า สําหรับโครงการประปาหมู่บ้าน 

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการบริหาร
ทั่วไป มี 3 โครงการดังนี้ 
1. โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ 
พนักงานลูกจ้าง 

/3.โครงการ... 
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3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน มี 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับถนนสายบ้าน
ปากคลองสอง – บ้านลําอ้ายงอน หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสร้าง 
2. โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับถนน
สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านสร้าง 
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามรายละเอียดเอกสาร
ที่แจกให้ครับ แผนงานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 2 เคร่ือง (สํานักปลัด) 
2.จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
 (สํานักปลัด) 
3. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) (กองคลัง) 
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง (สํานักปลัด) 
5. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง               
(กองคลัง) 
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED หรือขาวดํา 
แผนงานบริหารทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ  

1. จัดซื้อป๊ัมนํ้าหอยโข่ง จํานวน 2 เคร่ือง 
แผนงานบริหารทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

1. จัดซื้อเคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครื่อง  

ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด บรรจุอยู่ใน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                 
บ้านสร้างพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ
ทั้งหมดแล้ว หากมีโครงการของหมู่บ้านใด ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม เชิญครับ 
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นายพรทิพย์  สมนาม เรียนท่านประธานสภา ฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ   
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6     จากการที่ได้พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ผมจะ 

ขออภิปรายเพ่ิมเติม ในภาพรวมคือจากที่ผู้บริหารได้เสนอมาซึ่งองค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านสร้าง ไม่มีโครงการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เน่ืองจากไม่มีช่างประมาณ 
ราคา ส่วนมากจะเป็นรายจ่ายหลัก ๆ ส่วนใหญ่ คือเวลาโครงการและการประชาคม 
จะมีการจัดการประชุมบ่อยมาก เพราะเพ่ิมเติมกรณีโครงการต่าง ๆ ที่ตกไป และ 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ยังไม่ได้ดําเนินการ ทําให้เสียโอกาส โครงการไหนที่พอจะ 
ดําเนินการจัดทําได้ ก็ขอให้ช่วยรีบดําเนินการ ฝากไว้แค่น้ีครับ 

 ประธานสภา ฯ           มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายชุมพร  มีแสง       เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหาร 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5    ส่วนตําบลบ้านสร้าง อนาคตอยากให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างแจ้งก่อน 

ล่วงหน้า จะได้เชิญประชาชนได้ประมาณงาน ประเมินราคา พอถึงปีก็ต้องเสนอ 
โครงการ คืออยากให้บริหารจัดการให้เรียบร้อยแล้ว ถึงนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นต่อไปครับ 

ประธานสภา ฯ           เชิญครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญอภิปรายได้ครับ ชาวบ้านเค้าคิด 
ว่าโครงการที่เสนอมาแล้ว คิดว่ายังไงก็ต้องดําเนินการได้ แต่ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจถึง 
ระเบียบ กฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนตําบล เชิญทุกท่านอภิปราย ถ้าไม่มีเชิญ 
ท่านนายก อบต. ครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง    ตามที่ท่านสมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 ได้แจ้งไว้ คือ อยากให้เข้าไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี คือถนนที่จะดําเนินการต้องมีแบบมาตรฐาน ค่อนข้าง 
ที่จะลําบาก ถา้เป็นแบบที่มาตรฐานก็ไม่มีปัญหา ของหมู่ 11 ก็ไมม่ีช่างรับรองแบบ  
ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้า ก็พยายามประสานและเร่งดําเนินการให้ดีที่สุดส่วน 
เรื่องการจัดทําข้อบัญญัติ ฯ ก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกรอบ เพ่ือช่วยกันหาแนวทาง 
แก้ไขต่อไป 

ประธานสภา ฯ          มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะเพ่ิมเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ 
       ประชุมสภา ฯ ในการเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                       
       ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ครับ 

ทีป่ระชมุ                มมีติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
                  ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอ่ืน ๆ  
  4.1 เรื่อง  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล 

จังหวัด 

เลขานุการสภา ฯ ตามหนังสืออําเภอบ้านสร้าง ที่ ปจ 0418/1542  เรื่อง การสรรหาผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 ด้วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 5 ได้
กําหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ 22 ของระเบียบ ฯ 
ในการสอดส่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของ
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภา ฯ ได้เสนอคัดเลือกสมาชิกสภา ฯ 1 คน ส่งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ และดําเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไปครับ 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจ้งถึงการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เชิญสมาชิกสภา ฯ ได้เสนอช่ือ
สมาชิกสภา ฯ เพ่ือส่งรายช่ือให้จังหวัดทราบต่อไป 

นางสาวลําพึง พรมนนท์ ดิฉันขอเสนอ นายสน่ัน ผลทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 เป็นตัวแทนในการ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1  สรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  

นายชุมพร  มีแสง ขอรับรอง นายสน่ัน ผลทอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 

นายพรทิพย์ สมนาม ขอรับรอง นายสน่ัน ผลทอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 6 

เลขานุการสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะเสนอช่ือท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี นายสน่ัน  
ผลทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 เป็นตัวแทนเพ่ือสรรหาผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไปครับ 

 แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามใช้สารเคมี 3 ตัว (พาราควอต , ไกลโชดฟต  

/และ... 
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 และคลอร์ไพริฟอส) ใครที่ยังใช้ยาฆ่าหญ้าทั้ง 3 ตัวน้ี ต้องระวังให้ใช้เฉพาะ

พ้ืนที่ โดยห้ามใช้เด็ดขาดในพ้ืนที่ต้นนํ้า พ้ืนที่ที่ปลูกสมุนไพร และพ้ืนที่
สาธารณะ อันน้ีแจ้งเตือนให้ทราบครับ  

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบ                      
เชิญครับ  

นายชุมพร  มีแสง  เรื่องไฟฟ้ารายทางของหมู่บ้าน ไปถึงหมู่ 4 ตําบลบางพลวง มีเสียใช้การ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 ไม่ได้ 7 หลอด ส่วนเสาไฟฟ้าที่โดนรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าสายที่ขาดไปไม่ถึง

เขตที่มีอยู่ อยากสอบถามทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างว่ามีการ
ตัดออกไปหรือว่ายังไงครับ โดยไฟฟ้าก็เสีย สายไฟฟ้าก็ขาด ส่วนเร่ืองโรงสูบ
นํ้าบ้านคูตานพ ลูกปืนแตก ถ้าซ่อมได้ก็ขอให้ซ่อมแซมโดยเร็ว เพราะเกษตร
ยังต้องใช้สูบนํ้าครับ 

นายรัชนี  พัสดุ เรื่องไฟฟ้าดับ 2 จุด ตรงบ้านนายวินัย ไกรทอง และบ้านแม่รองใจ เพราะ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11  ทางหน้า บ้านนายวินัย ไกรทอง อันตรายมากครับเพราะอยู่ตรงบริเวณโค้ง 

ชาวบ้านอยากให้ช่วยดําเนินการแก้ไขด้วยครับ 

นายสมาน  ทวีการ เรื่อง ถนนซอยบ้านนายแบ็วที่พังทลาย ถนนพังลงไปเยอะมากแล้ว หาก 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9  เกิดพังจนไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ก็จะลําบากมากครับ อีกเส้นคือ ทางเข้า

ซอยประปาหมู่  9 อยากให้ช่วยดําเนินการเสริมถนนให้สูงขึ้นอีกสักนิด                     
เพ่ือไม่ให้ถนนถูกนํ้าท่วมในเวลาหน้านํ้า ครับ  

ประธานสภา ฯ ฝากเรื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านด้วยครับ เป็นเรื่องที่จําเป็นจริง ๆ ครับ มี
ข่าวสารก็จะได้ประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้รับรู้ครับ  

นายก อบต.บ้านสร้าง ถนนทางเข้าบ้านลุงแบ๊ว รอไปรอมาจนปัญหาเกิด ตรงนั้นถ้าออกแบบต้อง
มีวิศวกรรับรองแบบ คือว่าตอนน้ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้
จะดําเนินการปรับกรอบแผนอัตรากําลัง เพ่ือรับโอนช่างมาดํารงตําแหน่ง 
ถ้าผู้อํานวยการกองช่าง ต้องรอการสอบอย่างเดียว อย่างตัวหมู่ 9 ต้องใช้
เสาเข็มลง หาผู้รับจ้างค่อนข้างยากเป็นปัญหาใหญ่ ส่วนทางเข้าซอยประปา 
เด๋ียวจะให้ปลัดพาช่างและสมาชิกสภา ฯ และรองนายก อบต. ลงไปดูพ้ืนที่
อีกที เส้นทางสถานี คือจริง ๆ ก็อยากดําเนินการครับ แต่พอทําก็ลําบาก
ถนนแคบ คือ ติดหลังคาบ้าน และโอ่ง อะไรต่าง ๆ  เข้าใจว่านํ้าท่วมเกือบ
ทุกปี เพราะทุกครั้งที่ไปลงลูกรังจะเจอปัญหาแบบนี้ประจํา  และหมู่ 11 
ปัญหาเรื่องไฟฟ้า ฝากให้ท่านปลัด ฯ ติดตามงานด้วยครับ ขอบคุณครับ 

/ประธาน... 
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ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุมสภา ฯ  ฝากไปยัง
คณะผู้บริหารอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
วันน้ีครับ  ขอเลิกประชุมครับ 

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 ) 



     
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


