
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม 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 
6.   นายพิเชษฐ    เอ่ียมอารมณ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2 
7.   นายณรงคชัย   วิศษิฐศาสตร   สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2 
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. นายสิทธิชัย     คงใหญ   สมาชิกสภา  อบต.  หมูที่  3 
 

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

             4.นายอภิภู    พลพัตธนดล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
  5.นางสาวดวงกมล มาตสิงห หัวหนาสำนักปลัด 
  ๖.นางเรณู พรมมิราช  ผูอำนวยการกองคลงั 
  7.นายจิราวุธ  จิตใจฉ่ำ  ผูอำนวยการกองชาง 
  ๘.สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ นิติกร 
  ๙.นางสาวพรพรรณ พุมมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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เมื่อที่ประชุมพรอมประธานสภาฯ กลาวเรียนเชิญ  นายก อบต.ฯ จุดธูปเทียน 

บูชารัตนตรยั  พรอมกลาวเปดการประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ โครงการสานพลังทองถิ่นไทย ถวายพอของแผนดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอน เฉลิม

พระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตยที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โครงการฟารมตัวอยางตามแนวทางพระราชดำริฯ ตำบลสีบัว
ทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง สรุปจำนวนผูเขารวมโครงการฯ ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพราน มีดังน้ี 

 ๑.ระยะทาง ๓ กิโลเมตร   จำนวน ๓๓ ราย 
 ๒.ระยะทาง ๕ กิโลเมตร   จำนวน ๑๒ ราย 
 ๓.ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร  จำนวน   ๒ ราย 
           รวมทั้งสิ้น ๔๗ ราย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
ประธานสภา  - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป ๒๕๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  
    ขอเชิญที่ประชุมตรวจรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจำป ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ วามีสิ่งใดแกไขหรือไม ถาไมมี ขอมติ   
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภา  - รายงานยอดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ณ วันที่ ๓๐ 
   กันยายน ๒๕๖๒     
   - ขอเชิญ ผูอำนวยการกองคลัง ชี้แจง 
ผูอำนวยการกองคลัง  ขอรายงานยอดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติ          

จายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  
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แบบ งส.๑ 

แบบรายงานการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ 

องคการบริหารสวนตำบลบานพราน   อำเภอ  แสวงหา   จังหวัด อางทอง 

1. ขอมูลเงินสะสม/สำรองรายจายท่ีจำเปน ณ วันที่...30  กันยายน   2562...........        
เงนิสะสมที่นำไปใชได ณ 

ปจจุบันหลังจากการ
ตรวจสอบยอดเงนิ และหัก

เงนิสะสมที่ตองสงฝาก       
ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แลว 

สำรองจายเงิน
สะสมที่อนุมัตแิลว 

แตยังไมได
ดำเนินการหรืออยู

ระหวาง
ดำเนินการ และยัง

ไมไดเบิกจาย 

คงเหลือเงนิสะสมท่ี
นำไปใชได ณ 

ปจจุบัน 

สำรองงบบุคลากร 
(ตามความจำเปน)  

เงินสะสมคงเหลือ สำรองกรณีสา
ธารณภัย (ตาม
ความจำเปน) 

คงเหลือเงนิสะสมที่
นำไปใชจายได 

(1)  (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7)=(5)-(6) 

5,967,091.77  0  ๕,967,091.77  2,447,046.00   3,520,045.77  352,004.57  3,168,041.20  

2. ทุนสำรองเงนิสะสม ณ วันที่....30  กันยายน  2562...............จำนวน....10,157,631.03.........................บาท      

3. รายละเอียดโครงการท่ีใชเงินสะสม          

ประเภท
โครงการที่
ดำเนินการ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

จำนวนเงิน
สะสมท่ีใช 

(บาท) 

วันที่เสนอตอ
สภาทองถิ่น 

วันที่ลงนาม
กอหนี้
ผูกพัน 

วงเงินที่ลงนามใน
สัญญา 

การใช
ยางพารา 

(ตัน) 

การใช
แรงงาน 
(คน) 

หมาย
เหต ุ

กอหนี้ เบิกจาย 

 ดานโครง 
สรางพ้ืนฐาน                     
 ดานการ
สรางความ
เขมแข็งใหแก
ชุมชน                     

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา  ๔.๑ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒3 

โครงการ (รายละเอียดตามที่แนบ)  
 - ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพราน ชี้แจงเหตุผลและความจำเปน 
นายก อบต.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเวนการใชจายเงนิสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่
รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ และได
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
จายเงินสะสม เพ่ือแกปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

  องคการบริหารสวนตำบลบานพราน พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือดำเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงขออนุมัตินำเงินสะสมมาใชในการพัฒนาทองถิ่น
ตามอำนาจหนาที่ และเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และอาศัย 
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 อำนาจตามความในขอ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบกับ อบต.ไดรับคำรองจากประชาชน 
และสมาชิกสภาในพ้ืนที่วาไดรับความเดือดรอนและมีความตองการดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ไฟฟา เพราะเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ถนนไมมีไฟฟาสองสวาง ยามค่ำคืน 
ถนนเปนหลุมเปนบอ สัญจรลำบาก ขุดลอกคลอง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายละเอียดโครงการตางๆ มอบผูอำนวยการกองชางชี้แจงรายละเอียด  

ผูอำนวยการกองชาง  ผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการตางๆ ท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๓ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๔๙๘,๗๐๐ บาท 
ดังน้ี 

 
รวมเงินงบประมาณขออนุมัติจายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน  23  โครงการ 

เปนเงินท้ังสิ้น  1,498,700  บาท  (หนึ่งลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
ลำดับ หมูที่ โครงการ งบประมาณ 

1 1 โครงการขุดลอกคูสงน้ำ หมูที่ 1 บานสระสี่เหลี่ยม (บริเวณนานายสรรเสริญ ถึง เขตตำบลรำมะสัก) ขนาดคูเดิม 
ปากคูกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร กนคูกวางเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 860 เมตร ขนาดคูใหม ปาก
คูกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร กนคูกวางเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 860 เมตร  ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ำ แผนงานที่ 1  ขุดลอก  บึง  คู
คลองสงน้ำ  ระบายน้ำ (ขุดลอกคูทิ้ง คูสง ระบายน้ำ) หนาที่ 42 โครงการที่  4 แผนงานการเกษตร (00320) งาน
อนุรักษแหลงน้ำและปาไม (00322) 

17,500 

2 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 1 บานสระสี่เหลี่ยม (บริเวณสวนนายมานิต สอดสอง ถึง นายจารึก  
โพธิ์ทองคำ)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  50   ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ  
2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  
สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่ 40 โครงการที่  4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

23,000 

3 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 1 บานสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบานนายสวง  ขวัญเมือง ถึง เขตหมูที่ 4 
ตำบลบานพราน)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  25   ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  
บำรุงรักษาถนน  สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่ 40 โครงการท่ี  3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311)      งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 

11,500 

4 2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูท่ี 2 บานริ้วหวา (บริเวณสะพานหนองโพรง ถึง บานนายสวง  ทรงสม)  
มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  25   ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ  2563 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานท่ี  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน 
(กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่ 40 โครงการที่  5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

11,500 

5 2 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (แบบโซลาเซลล) หมูที่ 2 บานริ้วหวา (บริเวณทางเขาบานนางใช  นาคอ่ิม)  จำนวน  
2  จุด   ตามแบบ อบต.บานพรานกำหนด ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานที่  2  ขยายเขตไฟฟา ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  หนาที่ 46 
โครงการที่  7 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) 

9,300 

 
 
 



 
- ๕ - 

 
ลำดับ 

 
หมูที่ โครงการ งบประมาณ 

6 2 โครงการปรับปรุงทาวิดน้ำ หมูท่ี 2 บานริ้วหวา (บริเวณหนาบานนายเสริม ประสาททรัพย) ตามแบบ อบต.บาน
พราน  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ำ แผนงานที่ 
1  ขุดลอก  บึง  คูคลองสงน้ำ  ระบายน้ำ (ปรับปรุง ซอมแซมทาวิดน้ำ) หนาที่ 63 โครงการที่  1  แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม (00322) 

47,300 

7 3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 3 บานยางแขวน  (บริเวณถนนลาดยางสายบานแกบานริ้วหวา ถึง 
ถนน คสล.หมูที่ 3 ตำบลบานพราน)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  60  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  
ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่ 40 โครงการที่  9 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00311)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 

27,600 

8 3 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานยางแขวน (บริเวณถนนลาดยางสายริ้วหวา-บานแก ถึง เขต
หมูที่ 3 ต.บานพราน) จำนวน 3 จุด ตามแบบ อบต.บานพราน กำหนด ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานที่ 1 กอสราง  ปรับปรุง  
บำรุงรักษาถนน  สะพาน (กอสราง,ซอมแซม , ถนนดิน , ถนน คสล.) หนาท่ี 36 โครงการที่  67  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 

78,800 

9 4 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (แบบก่ิงเดียว) หมูที่ 4 บานมาบทราย (บริเวณบานนายธงชัย  เกริกชัย ถึง บานนาย
สาคร  วงษโปรง) ขนาดสูง 9.00 เมตร จำนวน 4 ตน ตามแบบ อบต.บานพรานกำหนด  ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานท่ี  2  ขยายเขตไฟฟา 
ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  หนาที่ 48 โครงการที่  21 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน
(00242) 

172,000 

10 4 โครงการขุดลอกคูสงน้ำ หมูที่ 4 บานมาบทราย (บริเวณบานนายชวน ถึง บานนายไพรัช  นาคนาม) ขนาดคูเดิม 
ปากคูกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร กนคูกวางเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 630 เมตร ขนาดคูใหม ปาก
คูกวางเฉลี่ย 2.00 เมตร กนคูกวางเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 630 เมตร  ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ำ แผนงานที่ 1  ขุดลอก  บึง  คู
คลองสงน้ำ  ระบายน้ำ (ขุดลอกคูทิ้ง คูสง ระบายน้ำ) หนาที่ 54 โครงการที่  19  แผนงานการเกษตร (00320) 
งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม (00322) 

12,900 

11 5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 5 บานโพธิ์สำราญ (บริเวณคลองชลประทาน ถึง เขตหมูที่ 4 ตำบล     
ศรีพราน)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  50  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ  
2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  
สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาท่ี 41 โครงการที่  18  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

23,000 

12 5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 5 บานโพธิ์สำราญ (บริเวณนานายสมบัติ ย้ิมเปนสุข ถึง บานนายยุทธ  
เจริญทรัพย)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  60  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ  
2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  
สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาท่ี 42 โครงการที่  26  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 

27,600 

 
 
 
 
 



 
- ๖ - 

 
ลำดับ 

 
หมูที่ โครงการ งบประมาณ 

13 5 โครงการปรับปรุง ซอมแซมอางวิดนำ้ หมูที่ 5 บานโพธิ์สำราญ (บริเวณทางเขาศาลเจาพอไผเหลือง) ตามแบบ อบต.
บานพราน  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานแหลงน้ำ 
แผนงานที่ 1  ขุดลอก  บึง  คูคลองสงน้ำ  ระบายน้ำ (ปรับปรุง ซอมแซมทาวิดน้ำ) หนาท่ี 63 โครงการที่  6  
แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม (00322) 

19,200 

14 6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 6 บานหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามไชย  สุขทวี ถึง นานาย
สมศักดิ์  มหาดไทย)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  75  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  
บำรุงรกัษาถนน  สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่ 43 โครงการที่  35  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) 

34,500 

15 6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลกุ หมูที่ 6 บานหนองสองตอน (บริเวณนานายสุเทพ แกวเล็ก ถึง ถนนลาดยาง
สายบานแกวกระจาง-บานหนองถ้ำ)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  50  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  
ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาท่ี 43 โครงการท่ี  35  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

23,000 

16 6 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (แบบกิ่งเดียว) หมูที่ 6,7 บานหนองสองตอน (บริเวณบานยางหารอย) ขนาดสูง 
9.00 เมตร จำนวน 7 ตน พรอมหมอแปลงไฟฟา ตามแบบ อบต.บานพรานกำหนด  ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถิ่น ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานที่  2  ขยายเขตไฟฟา 
ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  หนาที่ 49 โครงการที่  35 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน 
(00242) 

454,000 

17 7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลกุ หมูที่ 7 บานวังน้ำเย็น (บริเวณบานนายชานนท ไมยาก ถึง สะพานปูนวัดวัง
น้ำเย็น)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  150  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ  
2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  
สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่  44  โครงการที่  39  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00311)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน(00312) 

74,500 

18 7 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (แบบกิ่งเดียว) หมูที่ 7 บานวังน้ำเย็น (บริเวณหนาบานนางสมพร  พัฒนธนกิจ) 
ขนาดสูง 9.00 เมตร จำนวน 2 ตน ตามแบบ อบต.บานพรานกำหนด  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ปงบประมาณ  2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  2  ขยายเขตไฟฟา ติดตั้ง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  หนาที่  44 โครงการที่   44 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน 
(00242) 

142,000 

19 8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 8 บานหนองแหน (บริเวณสวนนายวิเชยีร สอดสี ถึง บานนายวิรัตน  
จักเพ็ชร)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  50  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ  
2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  
สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่  44  โครงการที่  44  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

23,000 

 
 
 
 
 
 



- ๗ – 
 
 

ลำดับ 
 

หมูที่ โครงการ งบประมาณ 

20 8 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองแหน (บริเวณบานนางจำเรียง หอมช่ืน ถึง บานนาย
วิชัย อินทรอุไร) ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บานพราน กำหนด 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่ 
1 กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน (กอสราง,ซอมแซม , ถนนดิน , ถนน คสล.) หนาที่ 33 โครงการ
ที่  46  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

30,700 

21 9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 9 บานดอนกราง (บริเวณนานายเสนห  มีศรี ถึง นานายประจวบ     
เข็มแหลม)  มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  60  ลูกบาศกเมตร  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ  
2563 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่  1  กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  
สะพาน (กอสราง ซอมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก) หนาที่  44  โครงการที่  41  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

27,600 

22 9 โครงการกอสรางประตูปด – เปด ระบายน้ำ หมูที่ 9 บานดอนกราง (บริเวณนานายสวรรค  วารีรักษ) แบบวงลอ 
ขนาด 0.80  เมตร จำนวน  1  ชุด  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
พัฒนาดานแหลงน้ำ แผนงานที่ 1  ขุดลอก  บึง  คูคลองสงน้ำ  ระบายน้ำ (กอสรางประตูระบายน้ำ) หนาที่ 64 
โครงการที่  15  แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม (00322) 

14,700 

23 10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานยางแขวน (บริเวณบานนายวิเชียร  เพ็ชรสุดใส ถึง เขต
ตำบลหนองแมไก) ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 390  
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขางตามสภาพจริง  ตามแบบของ อบต.บานพรานกำหนด ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ 25663 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานที่ 1 
กอสราง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน (กอสราง,ซอมแซม , ถนนดิน , ถนน คสล.) หนาที่ 35 โครงการที่  
60 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

193,500 

รวมเปนเงินจายขาดทั้งสิ้น            (หนึ่งลานสี่แสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 1,498,700 

 
 
ประธานสภา  ขอใหสมาชิกทุกทานตรวจพิจารณาแตละโครงการที่เสนอวาเห็นดวยหรือไม 

เพื่อพิจารณาอนุมัติจายขาดเงนิสะสม 
 
นายก อบต.   สมาชิกทุกทานจะเห็นวาโครงการที่รับความชวยเหลือในแตละหมูจะไมเทากัน 

มากบางนอยบาง กระผมในฐานะฝายบริหารไดพิจารณาชวยเหลือตามความจำเปนและ
ความเดือดรอนของประชาชน 

นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น  ดีครับ เพราะการดำเนินการชวยเหลือและบรรเทาความเดอืดรอนก็เปนการ 
สมาชิกสภาฯ ม.๔  ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบานพราน 
 
ประธานสภา  ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๑ จำนวน ๒๓ โครงการ เปนเงิน ๑,๔๙๘,๗๐๐ บาท หากเห็นชอบอนุมัติตาม
โครงการดังกลาวโปรดยกมือ  

 
 



- ๘ - 
 
ที่ประชุม  อนุมัติ   ๑๗ เสียง 
   ไมอนมุัติ    – เสียง  
   งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
เลขานุการสภา  ๑.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘๙ 

  
ประธานสภา  ๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓  
   สำนักปลัด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป) 
   - ขอเชิญ หัวหนาสำนักปลัด ช้ีแจง 
หัวหนาสำนักปลัด  งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง  
    คาครุภัณฑสำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมติดตั้ง ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู 
จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท  

เพื่อติดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลบานพราน 
ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน ๔ ตัวๆละ ๒๓,๐๐๐ บาท 
ฯลฯ 
 

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เปน 
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมติดต้ัง 

ติดตั้งที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานพราน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู  มี
ระบบฟอกอากาศ จำนวน ๔ ตัวๆละ ๒๓,๐๐๐ บาท ฯลฯ  

ขออนุมัติที่ประชุม 
ที่ประชุม  อนุมัติ 
 
ประธานสภา  ๔.๓ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓  
   สำนักปลัด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป) 
   - ขอเชิญ หัวหนาสำนักปลัด ชี้แจง 
หัวหนาสำนักปลัด  งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง  
    คาครุภัณฑสำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จำนวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท 
 



- ๙ - 
  

เพื่อติดตั้ง ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลบานพราน ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๓๒,๔๐๐ บาท ฯลฯ 
 

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เปน 
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนพรอมติดต้ัง 

ติดต้ังที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลบานพราน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู มี
ระบบฟอกอากาศ จำนวน ๕ ตัวๆละ ๓๒,๔๐๐ บาท ฯลฯ 
ขออนุมัติที่ประชุม 

ที่ประชุม  อนุมัติ 
 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๙ การแก ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ   
ประธานสภา    มีสมาชิกทานใด มีขอซกัถามเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  

นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น  ศูนย OTOP ที่ตั้งอยูหนาที่วาการอำเภอ นายก อบต. จะดำเนินการแกไข 
สมาชิกสภาฯ ม.๔  ปญหาอยางไร เพราะขณะนี้ใชไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะวัตถุประสงคที่สรางขึ้นมา 

เพื่อจำหนายสินคา OTOP แตของตำบลบานพราน มาทำเปนรานเสริมสวย  
 
นายก อบต.   ไดเคยเรียกมาคุยแลว เนื่องจากทุกตำบลไมดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค 

และเคยเรียกมาคุยเรื่องการรักษาความสะอาด 

นายสลาวุฒิ ฤกษเย็น  ขอนำเสนอใหสินคา OTOP ที่ผลิตในตำบลไปวางขายไดหรือไม สวนจะทำ 
สมาชิกสภาฯ ม.๔  กิจการเสริมสวยก็ทำไป เพียงแตขอใหนำสินคา OTOP ในพ้ืนท่ีไปวางขายดวย  
 
นายก อบต.   ผมรับปากวาจะเรียกมาคุย เปนการแกไขปญหาท่ีดี เพราะคนที่มาดำเนินการ

อยูก็เปนคนในตำบลบานพราน เพ่ือเปนการชวยเหลือและสรางอาชีพใหกับลูกหลาน  
ในตำบลบานพราน 

ประธานสภา  มีสมาชิก มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี ขอปดประชุม ขอขอบคุณฝายบริหาร 
และสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีใหความรวมมือ  

   ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 
 
 
 
 
 



 
- ๑๐ - 

 
 
 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


