
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 21  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 นายคนอง      จ าลอย รองประธานสภา ฯ คนอง      จ าลอย  
3 นายจิตร        ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร        ฉันทา  
4 นางสาวล าพึง   พรมนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ล าพึง     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 นายอนันต์      ขวัญยืน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อนันต์      ขวัญยืน  
9 นายชุมพร      มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร      มีแสง  

10 นายสุรัตน์      ทองเล็ก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุรัตน์     ทองเล็ก  
11 นายสุทิน       วงษ์วิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สุทิน      วงษ์วิจารณ์  
12 นายสมาน      ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน     ทวีการ  
13 นายประสงค์   ช่อดารา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ประสงค์   ช่อดารา  
14 นายสนั่น        ผลทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สนั่น      ผลทอง  
15 นายประทุม    งามวาจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประทุม   งามวาจา  
16 นายวินัย         ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย       ไกรทอง  
17 นายรัชนี        พัสดุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 รัชนี       พัสดุ  
18 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวราวัลย์  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 - 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 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธา ธัชณะพิศาล      เจริญสมบัติ  
6 นางกัญญา      นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา      นิลสอน  
7 นางสาวสุวัสสา  เสริมศิลป์ นิติกร สุวัสสา      เสริมศิลป์  
8 นายสมาธิ       จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาธิ      จันทร์เทศ  
9 นางสุวิมล       ผ่องศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวิมล      ผ่องศรี  
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์ สมนาม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม                            
และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธาน ฯ   วันนี้ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดยื่นใบลาครับ 

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                      
สมัยสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2563  

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายการประชุมหรือไม่        
ขอให้ตรวจดูด้วยครับ  

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่                      
ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ ง ท่ี 1 ประจ าปี                          
พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                     
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 
2563 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอใหม่  
 3.1 เ ร่ืองพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง                
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ  

 

/เลขา... 
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นางสาวล าพึง  พรมนนท์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้ก าหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ งบประมาณพ.ศ.2564 ต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 2563  ถึงวันท่ี 

18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.นั้น จากการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 
2563 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาตามท่ีสภา ฯ ได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่านใด เสนอค าแปรญัตติ  ฯ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการ
แก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                          
พ.ศ.2564 ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ประธานสภา ฯ                       มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มไหมครับ  
ถ้าไม่มี  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอยื่น                            
ค าแปรญัตติ  ร่ างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้คงไว้ซึ่ง
ร่ า งข้ อบัญญั ติ งบประมาณราย จ่ายประจ าปี งบประมาณ                         
พ.ศ.2564 ไว้คงเดิม ขอมติท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม              มีมติเห็นชอบยืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้คงเดิม 

ประธานสภา ฯ                   3.2  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ไม่มีการอภิปราย 
ผู้ใดจะให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นข้อบัญญัติ ฯ ยกมือครับ มีผู้ออก
เสียงด้วยคะแนน 17 คะแนน ต่อไปผู้ใดไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยกมือครับ 
มีผู้ออกเสียงด้วยคะแนน 0 คะแนน  

มติที่ประชุม    มีมติท่ีประชุมให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยคะแนน 17 คะแนน ไม่เห็นชอบ                 
0 คะแนน  งดออกเสียง 0 คะแนน  

/เรื่อง ... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีปัญหาหรือเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมสภา ฯ ทราบ                 
เชิญครับ 

นางสาวล าพึง  พรมนนท์ เรื่องถนนเส้นคลองชาวเหนือออกมาคลองวังรี ช่วงนี้มีฝนตก ชาวบ้านต้อง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งถนนได้เป็นหลุมบ่อลึกมากขึ้น โดยเป็น

ช่วง ๆ อยากจะทราบว่าจะด าเนินการต่อไปยังไง รถท่ีบรรทุกข้าว                       
ถึงจะสามารถออกมาได้ค่ะ 

นายสมาน  ทวีการ เรื่องถนนหมู ่9 ถึงบ้านล าอ้ายงอน หมู่ท่ี 8  เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ผมได้เข้าร่วมประชุม อยากจะขอปรึกษาครับ ว่าสามารถมอบถนนเส้นนี้                  

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีไปดูแลได้ไหมครับ หากมีการช ารุด
ต้องซ่อมแซมก็จะได้ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรา จีนบุรี                               
เข้าด าเนินการเลย                                                                

นายสนั่น  ผลทอง ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน คือ ถนนสายท่ากระทุ่มไม่มี 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 ท่ีจะหลบแล้วครับ เพราะถนนเป็นหลุมบ่อ อยากจะให้ด าเนินการซ่อมแซม

ให้ด้วยครับ หากฝนหยุดอยากให้เข้าไปด าเนินการเลย อีกเรื่องครับ                        
ท่อประปาบริเวณบ้านนายทวี สืบจากจุล ท่อรั่วตลอด อยากให้ไปตรวจสอบ
และแก้ไขให้เรียบร้อย ฝากเรื่องต้นไม้สองฝ่ังทางครับ คือ บางต้นมันใหญ่ 
หากเกิดโคล่นมา เกรงว่าชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนครับ 

นายสมาน  ทวีการ ในพื้นท่ีหมู่ 9 ก็มีครับ ต้นไม้บริเวณซอยสถานีรถไฟ เพราะมันสูงมาก   
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ก็ไม่มีใครกล้าตัดครับ                   

นายรัชนี  พัสดุ เรื่องไฟทางท่ีได้ด าเนินการติดต้ังแล้ว ตอนนี้มันติด ๆ ดับ ๆ อยู่ครับใน 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11 เวลากลางคืน เป็นเพราะอะไร ผมเฝ้าดูมาหลายคืนแล้วครับ อีกเรื่องครับ

ชาวบ้านอยากได้งบประมาณเพื่อปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามครับ 

นายก อบต.บ้านสร้าง เรื่องถนนคลองชาวเหนือ ถึงคลองวังรี หมู่ 1, 2 และหมู่ 3 ถ้าให้รถบรรทุก
ข้าว ขับออกทางเส้นศึกษาอรุณ แล้วออกทางซ้ายมือ เพื่อท่ีจะกลบหลุมบ่อ
บริเวณเส้นนี้ ผมก็จะเร่งด าเนินการให้เร็วท่ีสุด ไม่อยากให้ถนนพังและลึก         
ลงมากไปกว่านี้ เพราะชาวบ้านต้องใช้บรรทุกพืชผลทาการเกษตร 

 
/ส่วน... 
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ส่วนถนนหมู่ 9 ถึงบ้านล าอ้ายงอน หมู่ ท่ี 8 ถนนเส้นนี้พอถึงหน้าแล้ง                
ถนนก็พัง ไม่มีน้ าในคลอง ถนนจึงทรุดลงไปเรื่อย ๆ แล้วท่ีจะให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเพื่อไปดูแลนั้น ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ จะสามารถท าได้แค่การมอบผิวจราจรเท่านั้น ส่วนต้นไม้บริเวณสองฝ่ัง
ถนนของหมู่ 10 และหมู่ 9 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
ประกาศตัดต้นไม้ แจ้งให้ชาวบ้านทราบ เพราะบางบ้านมีท้ังต้นไม้ท่ีมีคุณค่า                    
หากต้นไม้ท่ีมีชาวบ้านปลูกก็ให้ชาวบ้านจัดการตัดให้เรียบร้อย ถ้าเป็นต้นไม้
ท่ีมีไม่เจ้าของทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จะได้ด าเนินการ                  
ให้เรียบร้อย ส่วนหมู่ 11 เรื่องไฟทาง เด๋ียวให้ช่างแจ้งให้ทราบครับ 

นายธัชณะพิศาล เจริญสมบัติ เรื่องไฟท่ีติด ๆ ดับ ๆ เพราะผมไม่ได้ต้ังเป็นระบบออโต้ให้ ตามท่ีสมาชิก 
นายช่างโยธา สภา ฯ บอกคือ ถ้ามีรถหรือคนเดินผ่านก็จะสว่างครับ เด๋ียวผมไปจัดการ                

ให้เรียบร้อยครับ 

ประธานสภา ฯ ผมขอหารือทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน คืออยากให้มีการประชุมสมาชิก
สภา ฯ ทุกเดือน หลังจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชแล้ว  สักวันท่ี 5                     
ของทุกเดือน เพื่อรับนโยบายหรือเรื่องเร่งด่วนให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน           
ได้ทราบต่อไปครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นด้วยกับผมบ้างครับ 

มติที่ประชุม มีมติท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการประชุมสมาชิกสภา ฯ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน  

ประธานสภา ฯ ขอแจ้งอีกทีนะครับ ถ้าวันท่ี 5 ของทุกเดือนตรงวันหยุด ขอให้เล่ือนขึ้นไป
ประชุมวันถัดไปครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ฯ เชิญทางสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องหรือข้อสอบถามจะแจ้งในประชุม
สภา ฯ  ฝากไปยังคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอท่ีประชุม
สภาท้องถิ่น ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
และคณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ      สุพชรสิริ มาทอง    ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  )  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  

/ลงช่ือ... 
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ลงช่ือ     พรทิพย์ สมนาม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายพรทิพย์ สมนาม )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงช่ือ    ชุมพร  มีแสง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายชุมพร  มีแสง) 

    ลงช่ือ   ล าพึง  พรมนนท์     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวล าพึง  พรมนนท์) 

    ลงช่ือ      สมาน  ทวีการ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสมาน  ทวีการ ) 
     
 
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี                       
พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2563) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


