
รายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การส่วนต าบลบางพลับบริหารบางพลับ 

............................................ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเสกสิทธิ์    บุษบา ประธานสภาฯ นายเสกสิทธิ์    บุษบา 
๒. นายบุญเจิด   วงศ์น้อย รองประธานสภาฯ นายบุญเจิด   วงศ์น้อย 
๓. นายธนู   เรืองสุรีย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ นายธนู   เรืองสุรีย์ 
๔. นางนารี  ใจสุกใส สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ นางนารี ใจสุกใส 
๕. นางชุลี  ดากระบุตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ นางชุลี  ดากระบุตร 
๖. นายสมชาย  สาลิกุล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ นายสมชาย  สาลิกุล 
๗. นายสนั่น   ปานเฟือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ นายสนั่น   ปานเฟือง 
๘. นายประยูร   ใจเสือกุล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ นายประยูร   ใจเสือกุล 
๙. นายปานเดชา  ใจเสือกุล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ นายปานเดชา  ใจเสือกุล 

๑๐. นายนิทัดชัย    รื่นณรงค์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ นายนิทัดชัย    รื่นณรงค์ 
๑๑. นางสาวศิริพร   กะโห้แก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ นางสาวศิริพร   กะโห้แก้ว 
๑๒. นางภรณ์พัฒจนา  ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า 
๑๓. นางสมหมาย    เกตุแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ - 
๑๔. นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาอบต.บางพลับ นายธนวัฒน์ หมอนเมือง 
 ผู้ขาดประชุม ๑ คน                                                                                                                                      
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายปราศรัย    แสวงทรัพย์ นายก อบต.ฯ นายปราศรัย    แสวงทรัพย์ 
๒. นายประเสริฐ   รูปหล่อ รองนายก อบต.ฯ นายประเสริฐ   รูปหล่อ 
๓. นายบ ารุง    ศรีทองแท้ เลขานุการ นายก อบต.ฯ นายบ ารุง    ศรีทองแท้ 
๔. นางสาวนภัสวริน ภมรพล ผอ.กองการศึกษา นางสาวนภัสวริน ภมรพล 
๕. นายพีรวุฒิ  โรหิตเสถียร นิติกร นายพีรวุฒิ  โรหิตเสถียร 
๖. นางสาวสังวาลย์ สงกูล หัวหน้าส านักปลัด นางสาวสังวาลย์ สงกูล 
๗. สจ.พงษ์เกียริ อุดมอานุภาพสุข ส.จ.สุพรรณบุรี สจ.พงษ์เกียริ อุดมอานุภาพสุข 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

            นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้า
ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เปิดการประชุม
เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑                          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
                                               -ไม่ม ี                                                                                                                                                            
ระเบียบวาระท่ี ๒                          เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๒.๑ สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                  เนื่องจาก ผอ.กองคลังติดราชการจึงฝากให้กระผมได้ชี้แจงการใช้ 
                                               จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                                               สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อมูล ณ  
                                               วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
                                               งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๓๐,๒๒๓,๒๐๐ บาท 
                                               -รายรับจริง(ไม่รวมในอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๓๑,๓๓๖,๓๒๐.๘๙ บาท 
                                               -รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    ๕,๙๐๖,๒๕๖.๒๕  บาท 
                                                           รวมรายรบัทั้งสิ้น                 ๓๗,๒๔๒,๕๗๗.๑๔ บาท 
                                               -รายจ่ายจริง(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๒๖,๖๓๘,๙๑๓.๙๒ บาท 
                                               -รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๕,๙๐๖,๒๕๖.๒๕    บาท 
                                                           รวมรายจา่ยทั้งสิ้น                ๓๒,๕๔๕,๑๗๐.๑๗  บาท 
                                                           รายรับสูงกว่ารายจ่าย             ๔,๖๙๗,๔๐๖.๙๗  บาท 
                                                เงินทุนส ารองสะสม                          ๗,๙๑๙,๘๑๐.๗๗   บาท 
                                                เงินสะสม                                     ๑๓,๕๘๙,๒๗๔.๗๑  บาท 
                                                กิจการประปา 
                                              งบประมาณตั้งไว้                             ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐     บาท 
                                                รายรับจริง                                    ๑,๓๘๐,๗๐๑.๖๒     บาท 
                                                รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                               -              บาท 
                                                            รวมรายรับทั้งสิ้น                 ๑,๓๘๐,๗๐๑.๖๒     บาท 
                                                รายจ่ายจริง                                   ๑,๑๔๘,๒๖๖.๖๐     บาท 
                                                รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             -               บาท 
                                                             รวมรายจ่ายทั้งสิ้น               ๑,๑๔๘,๒๖๖.๖๐     บาท 
                                                             รายรับสูงกว่ารายจ่าย              ๒๓๒,๔๓๕.๐๒     บาท 
                                                 เงินทุนส ารองสะสม                             ๓๐๘,๓๐๓.๔๒     บาท 
                                                 เงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยกมา       ๖๘๘,๒๐๖.๔๙     บาท 
                                                 บวกรายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม ๑๕% 
                                                                                                     ๑๙๗,๕๖๙.๗๗     บาท 



๓ 

 

                                               เงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยกไป            ๘๘๕,๗๗๖.๒๖ บาท 
                                               รายละเอียดต่างๆตามเอกสารที่แจกให้ ถ้าสมาชิกจะตรวจสอบ 
                                               รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ตรวจสอบได้ที่กองคลัง อบต.บางพลับ 
ที่ประชุม                                    รับทราบ 
                                               ๒.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 
                                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสังวาลย์ สงกูล                    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หัวหน้าส านักปลัดฯ                        พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                     
                                               (ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม  
                                               ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
                                               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ 
                                               ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 
                                               คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
                                               และประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                               แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ 
                                               ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 
                                               ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
                                               พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
                                               ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
                                               รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
                                               ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 
                                               เดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
                                               จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
                                               (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
                                               แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
                                               ข้อ ๑๒ 
                                               ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว 
                                               และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลบางพลับ จึงได้ด าเนินการติดตาม 
                                               และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  
                                               ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก  
                                               การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับทราบและแจ้ง           
                                               สภาฯทราบ ส าหรบัรายละเอียดต่างๆ บรรจุอยู่ในเล่มที่แจกให้ 
ที่ประชุม                                    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓                           เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๒ 



๔ 

 

นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ ๒/
ประธานสภาฯ                               ๒๕๖๒ ถ้ามีข้อความตกหล่น หรือผิดพลาดจะขอแก้ไข ขอให้ เสนอได้  
                                                ถ้าไม่มี ผมขอมติ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัย 
                                                วิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ขอให้ยกมือ  
ที่ประชุม                                      ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี ๔                           เรื่องเสนอใหม่ให้พิจารณา 
                                                ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕                           เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวสังวาลย์ สงกูล                     อบต.บางพลับจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ                         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี วันที่ ๒๖ ธันวาคม  
                                                ๒๕๖๒ ณ.วัดท่าจัด ขอให้สมาชิกฯ เข้าร่วมทุกหมู่ แต่งกายชุด 
                                                ปกติขาว 
นางสาวเจนจิรา กุณา                      อบต.บางพลับจะจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 
นักวิชาการการศึกษาฯ                     ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จะมีการจัดกิจกรรมหลายประเภท ถ้าสมาชิกจะ 
                                                ร่วมบริจาคเงิน ขอให้บริจาคได้ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                  ๑.เรื่องการด าเนินกิจการประปาหมู่บ้าน ที่ อบต.ดูแลรับผิดชอบอยู่ 
นายก อบตฯ                                 ทั้งหมด ถ้าหมู่บ้านใดมีความพร้อมอยากจะบริหารขอให้เสนอมาได้ 
                                                 ๒.ถนนที่ ม.๓เชื่อมต่อกับต าบลหัวโพธิ์ท่าน ส.ส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐ 
                                                 รับปากจะหางบประมาณมาด าเนินการให้ 
                                                 ๓.นายบุญยัง หอมจรรยาอดีตก านันต าบลบางพลับ เสืยชีวิตแล้ว 
                                                 ขอให้สมาชิกฯพนักงานเข้าร่วมงานณาปนกิจศพ 
                                                 ๔.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในปี ๒๕๖๓ ควรจะมีหรือไม่ถ้ามีจะเลี้ยง 
                                                 สังสรรค์ในวันไหน 
ที่ประชุม                                       ก าหนดวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ มูลค่าของขวัญไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ บาท 
นายพงษ์เกียรติ อุดมอาณุภาพสุข          ถนนที่ ม.๓ เชื่อมต่อกับ อบต.หัวโพธิ์ จะช่วยดูและต่อยอดจาก ส.ส. 
สจ.สุพรรณบุรี                                 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
                                           เลิกประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 
                                     
                                                        ลงชื่อ      ธนวัฒน์ หมอนเมือง         ผูจ้ดรายงานการประชุม      
                                                                (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)                  
                                                                    เลขานุการ สภาฯ                       
 
                                                       ลงชื่อ       เสกสิทธิ์  บุษบา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
                                        (นายเสกสิทธิ์  บุษบา) 

                          ประธานสภาฯ 


