
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒   

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
********************** 

ผูมาประชุม  1.   นางปราณี        ยอดแกว   ประธานสภา ฯ 
   2.   นางเทียมทิพย   ชางประดิษฐ   รองประธานสภา ฯ 

3.   นางสาวชญาภา  โอภาไพบูลย   ปลัด อบต./ เลขานุการ ฯ 
4.   นายจำนงค       ถาดทอง   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  1 
5.   นายนพดล       แวนแกว   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  1 
๕.   นายพิเชษฐ    เอ่ียมอารมณ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2 
๖.   นายณรงคชัย   วิศษิฐศาสตร   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2 
๗. นายสิทธิชัย     คงใหญ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  3 
8.   นายธน ู           ทองขาว   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4 
9.  นายสลาวุฒ ิ    ฤกษเย็น   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  4 
10.  นายพรชัย      เกตุเกษร   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  5 
11.  นางสาวสายบัว  ดีจริง   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  5 

   12. นายมานะ    โพธิ์ทองคำ   สมาชิกสภา  อบต   หมูที่  6 
   13. นางกำไร        แสงลำใย   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  6 
   14. นางจุฑารัตน    พึ่งแยม         สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 

15. นายประเสริฐ   ยิ้มเปนสขุ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  7 
16. นายชลอ      หอมชื่น   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  8 
๑๗. นางสาวธนารัตน  ใยนอย   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  8 
1๘. นายไพรรัตร      ทองพันธ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  9 
๑๙. นายวิชาญ      เกตุพงษ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  10 
 

ผูไมมาประชุม   
๑.   นายพิเชษฐ    เอ่ียมอารมณ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2 

 

ผูเขารวมประชุม   1.นายวินัย    บุญศร ี  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
                        2.นายอุดม    เมืองจุมพล  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
     3.นางสมคิด  สุขทวี           รองนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 

             4.นายอภิภู    พลพัตธนดล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
  5.นางสาวดวงกมล มาตสิงห หัวหนาสำนักปลัด 
  ๖.นางอรุณรุง สุคะวงษ  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 
  7.นางสาวสุนันทา ปลูกงาม  นักวิชาการศกึษา 
  ๘.สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ นิติกร 
  ๙.นางสาวพรพรรณ พุมมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
                     ๑๐.นางจีรนุช เอ่ียมนุช  นักวิชาการเงนิและบัญชี 
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เมื่อที่ประชุมพรอมประธานสภาฯ กลาวเรียนเชิญ  นายก อบต.ฯ จุดธูปเทียน 
บูชารัตนตรยั  พรอมกลาวเปดการประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา  ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง ไดดำเนิน

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะตั้งแตตนทาง ชุดที่ ๓ 
จังหวัดอางทอง โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จัดทำขอเสนอ    
เขารวมโครงการ ในวงเงิน อปท.แหงละไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งองคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน เขารวมโครงการดังกลาว และไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
๓๑๑,๗๘๐ บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา  ๒ .การจัดพิ ธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ  พระบาทสมเด็ จ            
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ไดรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระบรมฉายาลักษณ ไปจัดพิมพเปนภาพ
ขนาด ๘.๒๕x๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผน สำหรบัมอบใหแกประชาชนทุก
ครัวเรือนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เพ่ือใหประชาชน หนวยงาน และ
องคกรตางๆ ไดนอมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได และเฉลิม   พระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตำบลบานพราน จึงไดดำเนินการจัดพิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบล
บานพราน  

ในการนี้ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกสภาทุกทานประสานไปยังประชาชนใน
พ้ืนที่ครัวเรือนละ ๑ ราย เพ่ือเขารวมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณฯ ในวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

สำหรับสมาชิกสภาใหแตงกายชุดเครื่องแบบปกติขาว หากทานใดไมมี ใหสวม
เสื้อโทนสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ สุภาพสตรีสวมใสกระโปรง รองเทาหุมสน 
สำหรับประชาชนใหสวมเสื้อโทนสีเหลือง 

แจงท่ีประชมุทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
ประธานสภา  - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป ๒๕๖๒  

 เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
        ขอเชิญที่ประชุมตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัวิสามัญ สมัยที่ ๔ 

 ประจำป ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา  ๓.๑ การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว ประจำป ๒๕๖๒ 
   เชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน ช้ีแจง 
 
นายก อบต.  สวัสดี ประธานสภา สมาชิกสภาทุกทาน ผมขอรายงานการใชจายตามแผนงาน

ตางๆ ตามนโยบายที่ไดแถลงไว   
  ซึ่งมียอดงบประมาณรายรับทั้งสิ้น    ๓๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ยอดเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรท้ังสิ้น ๓๒,๕๗๖,๖๓๓.๘๑ บาท 
  ยอดจายจริงปงบประมาณ ๒๕๖๒ ท้ังสิ้น   ๒๘,๐๓๒,๘๖๘,๖๘ บาท 
  รวมท้ังการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒  
  จำนวน ๒ ครั้ง ดังมีรายละเอียดแจกใหที่ประชุมทราบ สำหรับรายละเอียด 

มอบหัวหนาสำนักปลัดชี้แจง 
 
หัวหนาสำนักปลัด  ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแจกใหท่ีประชุมทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ

ที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕  
  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม 

นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภา  ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒  
   เชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ช้ีแจง 

นักวิเคราะหฯ   ขอรายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำป ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดแจกท่ีประชุม 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ขอ ๑๔ (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวา       
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ”  

  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ   
ประธานสภา    มีสมาชิกทานใด มีขอซกัถามเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  

ผอ.กองสวัสดิการฯ  ๑.อบต.จัดใหมีงานเลี้ยงปใหมผูสูงอายุ โดยมีการตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
พระสงฆ ประมาณ ๒๐ รูป จากวัดริ้วหวา วัดดอนกราง และจับของขวัญปใหมรวมกับ
ผูสูงอายุ จึงขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวม ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวน
ตำบลบานพราน ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.    

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นักวิชาการศึกษา   ๒.อบต.จัดใหมีงานวันเด็กประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญสมาชิกทุกทาน

เขารวมกิจกรรม 
นายก อบต.   ขอปรึกษาสมาชิกทุกทาน สำหรับของขวัญที่จัดใหเด็กๆ ทุกปจะบริจาค

รถจักรยาน แตเนื่องจากคุณภาพของจักรยานไมดี เหล็กบาง ไมมีคุณภาพ ไมทนทาน 
จึงปรึกษาสมาชิกทุกทานวา จากการที่ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกทานละ ๑,๐๐๐ 
บาท ท่ีพวกทานใหการสมทบทุนมาในการจัดซื้อจักรยาน ในปนี้จะขอยกเลิกการจัดซื้อ
เปลี่ยนเปนของขวัญที่สามารถใชงานได และมีประโยชน พวกทานเห็นดวยหรือไม และ
ควรซื้ออะไร 

นายประเสริฐ ย้ิมเปนสุข   เสนอผาหม 
สมาชิกสภาฯ ม.๗     

นางจุฑารัตน พึ่งแยม  เสนอพัดลม 
สมาชิกสภาฯ ม.๗     

ประธานสภา    ที่ประชุมเห็นดวยหรือไม  

ที่ประชุม   เห็นดวย ซื้อผาหมและพัดลม   
 
นายก อบต.   ขอมอบใหประธานสภาดำเนินการ และขอนัดประชุมรายละเอียดการจัดงาน

อีกครั้ง ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม อบต.บานพราน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นิติกร  ๓.อบต.ไดจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ในวันท่ี ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญ  

การจัดทำแผน การใหบริการจัดเก็บภาษี การจัดทำผังเมืองรวมของ อบต. การ
ออกขอบัญญัติประปาหมูบาน ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกทานเขารวมตามแผน
กำหนดการของแตละหมูบานดวย  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายก อบต.   ๔.อบต.ไดจัดตั้งจุดบรกิารประชาชน ณ แยกวัดริ้วหวา เพ่ือใหบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลปใหม จึงขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมออกตั้งจุดบริการรวมกัน ตั้งแตวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภา  ที่ประชุมมีทานใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานที่

ใหความรวมมือ ขอปดประชุม  
   ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ   ชญาภา โอภาไพบูลย   ผูจดบันทึกการประชุม     ลงชื่อ   ปราณี   ยอดแกว  ผูรับรองรายงานการประชุม     
นางสาวชญาภา โอภาไพบูลย               นางปราณี   ยอดแกว 
        ปลัด/เลขานุการ           ประธานสภาฯ 
 
        
 
ลงชื่อ    สลาวุฒิ  ฤกษเย็น  ผูตรวจรายงานการประชุม ลงชื่อ    สายบัว ดีจริง   ผูตรวจรายงานการประชุม 
      นายสลาวุฒิ  ฤกษเย็น                 นางสาวสายบัว ดีจริง 
        สมาชิกสภา ฯ ม.๔                            สมาชิกสภา ฯ ม.๕ 
 
 
       ลงชื่อ      ธนารัตน ใยนอย  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    นางสาวธนารัตน ใยนอย  
                 สมาชิกสภา ฯ ม.๘  

 
 
 
 


