
 
 

รายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที๑่/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ล ำดบัท่ี ช่ือ   -   สกลุ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ 

๑ นายเสกสิทธิ์ บุษบา ประธานสภา อบต.บางพลับ นายเสกสิทธิ์ บุษบา 
๒ นายบุญเจิด วงศ์น้อย รองประธานสภา อบต.บางพลับ นายบุญเจิด วงศ์น้อย 
๓ นายธนู เรืองสุรีย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๑ นายธนู เรืองสุรีย์ 
๔ นางชุลี ดากระบุตร สมาชิก อบต.หมู่ ๒ นางชุลี ดากระบุตร 

๕ นางนารี ใจสุกใส สมาชิก อบต.หมู่ ๒ นางนารี ใจสุกใส 

๖ นายสมชาย สาลิกุล สมาชิก อบต.หมู่ ๓ นายสมชาย สาลิกุล 
๗ นายสนั่น ปานเฟือง สมาชิก อบต.หมู่ ๔ นายสนั่น ปานเฟือง 
๘ นายประยูร ใจเสือกุล สมาชิก อบต.หมู่ ๕ นายประยูร ใจเสือกุล 

๙ นายปานเดชา ใจเสือกุล สมาชิก อบต.หมู่ ๕ นายปานเดชา ใจเสือกุล 

๑๐ นายนิทัดชัย รื่นณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ ๖              - 
๑๑ นางสาวศิริพร กะโห้แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๖              - 
๑๒ นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๗ นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า 
๑๓ นายสมหมาย เกตุแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๗ นายสมหมาย เกตุแก้ว 
๑๔ นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาฯอบต.บางพลับ นายธนวัฒน์ หมอนเมือง 

ผู้ขาดประชุม ๒ คน 
     ๑. นายนิทัดชัย รื่นณรงค์ 

 ๒. นางสาวศิริพร กะโห้แก้ว 
ผู้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายปราศรัย แสวงทรัพย์ นายก อบต.บางพลับ นายปราศรัย แสวงทรัพย์ 
๒ นายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายก อบต.บางพลับ นายประเสริฐ รูปหล่อ 
๓ นายบ ารุง ศรีทองแท้ เลขานุการนายก อบต.บางพลับ นายบ ารุง ศรีทองแท้ 
๔ นายสง่า ดาวเรือง ผู้อ านวยการกองช่าง นายสง่า ดาวเรือง 
๕ นางสาวนภัสวริน ภมรพล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นางสาวนภัสวริน ภมรพล 
เริ่มประชุมเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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           เริ่มประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพลับได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญนายเสกสิทธิ์ บุษบา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1                         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                       ๑.๑ แนะน าตัวข้าราชการโอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ประธานสภาฯ                               กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นางสาวนภัสวริน ภมรพล                  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ที่องค์การบริหารส่วน  
ผอ.กองการศึกษา                           ต าบลบางตะเคียนโอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ 
                                                ศึกษาฯองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
                                                ๒๕๖๒ 
ที่ประชุม                                   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒                         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี๔ครั้งท๑ี/๒๕๖๑ 
                                               เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่มีการแก้ไขผมขอมติ ถ้าให้ 
ประธานสภาฯ                              การรับรองขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                     ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๓                          เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                                ๓.๑ เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                         ขอเชิญนาย ธนวัฒน์ หมอนเมือง ปลัดองค์การบริการส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ                                บางพลับ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้ 
                                                 ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                  - ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ                             ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา๕๓วรรคแรก 
                                                 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญสองสมัยหรือหลาย 
                                                 สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเป็นผู้ก าหนดแต่ 
                                                 ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร 
                                                 ส่วนต าบลบางพลับก าหนด ซ่ึง วรรคที่สี่ ก าหนดไว้ว่าสมัยประชุม 
                                                 สมัยสามัญสมัยหนึ่งหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน สิบห้าวัน แต่ถ้าจะ 
                                                 ขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
                                               - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
                                                 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๑ ก าหนดไว้ว่า 
                                                 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ระยะเวลา 
                                                 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
                                                 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของ 
                                                 สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา  
         ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดย
               ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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                                                  ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง 
                                                  ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภา 
                                                  ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
                                                  (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน 
                                                  ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัย 
                                                  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน 
                                                  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
                                                  ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
                                                - ที่ผ่านมาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ก าหนดสมัย 
                                                  ประชุมสมัยสามัญไว้ ๔ สมัยๆละ ๑๕ วัน 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                           ขอปรึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับว่าในปี 
ประธานสภาฯ                                 พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับจะก าหนด 
                                                   สมัยประชุมสมัยสามัญกี่สมัยแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วันและก าหนด 
                                                   วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
                                                   (๒๕๖๓) และมีก าหนดกี่วัน 
นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า                ได้เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ สมัยแต่ละสมัยมีก าหนด  
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗                          ๑๕ วัน ดังนี ้
                                                   สมัยที่ ๑ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
                                                               ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                                                   สมัยที่ ๒ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕พฤษภาคม 
                                                               ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
                                                   สมัยที่ ๓ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม 
                                                               ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
                                                   สมัยที่ ๔ มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
                                                               ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
                                                   และก าหนดวันเริ่มและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
                                                   สมัยแรกของปี ๒๕๖๓มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔  
                                                   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
                                                 - นายบุญเจิด วงษ์น้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ ๑ 
                                                   และนางนารี ใจสุกใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ ๗ 
                                                   ต าบลบางพลับ ให้การรับรอง 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ                                  ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอให้เสนอได้ ถ้าไม่มีผมขอมติ 
                                                   ที่ประชุมว่า ให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ 
                                                   และการประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก(๒๕๖๓) ตามท่ี นาง 
                                                   ภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                   บางพลับเสนอ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                        ยกมือเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ๔ สมัยและ 
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                                                   การประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก(๒๕๖๓) ตามท่ี นาง 
                                                   ภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า เสนอ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                            จะได้ท าประกาศพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการ 
ประธานสภาฯ                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๔                             เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                                    ๔.๑ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                                    พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โอน 
                                                    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                            ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ                                   รายละเอียดต่างๆ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                      การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายกฯ                                           ดังนี้ 
 โอนลด 
                                                    ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                                  โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐บาท  
                                                    โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สาเหตุที่โอน(ลด) เพราะ 
                                                    โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังหมูที่ ๕ ได้ประสานทาง 

โทรศัพท์กับส านักงานชลประธานจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วทราบว่า                                                                                                     
คณะรัฐมนตรีมีมติเบื้องต้นให้ด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ าที่อยู่ใน
เขตต าบลบางพลับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้า 

                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับด าเนินโครงการนี้เกรงว่า 
                                                    จะไม่คุ้มค่าเพราะโครงการนี้ไปทับซ้อนกับโครงการของรัฐบาล 
                                                    ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                                  ค่าใช้สอยการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา 
                                                    สาธารณภัยตั้งไว้ ๒,๕๗๙,๐๐๐ บาทโอน(ลด) ตั้งจ่ายเป็น 
                                                    โครงการใหม่ สาเหตุที่โอน(ลด)เพราะงบที่ตั้งไว้ ยังไม่มี 
                                                    ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประกอบกับถนนช ารุดเสียหายการ 
                                                    สัญจรไป-มาไม่สะดวก ส่วนรายละเอียดจะมีโครงการ อะไรบ้าง 
                                                    ที่ขอโอน(เพ่ิม)ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
นายสง่า ดาวเรือง                               ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น โครงการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง                            ที่ขอโอนลด โอนเพิ่ม มีดังนี้ 
                                                     โอนลด 
                                                     ด้าน       เศรษฐกิจ 
                                                     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
                                                     งาน        ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                                     งบ          ลงทุน 
                                                     หมวด      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                     ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



๕ 
 

                                                        รายการ    โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ๕ 
                                                                       - งบประมาณอนุมัติ              ๔๙๖,๐๐๐  บาท 
                                                                       - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๔๙๖,๐๐๐  บาท 
                                                                       - โอนลด                            ๔๖๙,๐๐๐  บาท 
                                                                       - งบประมาณหลังโอน              ๒๗,๐๐๐  บาท 
                                                         โอนเพิ่ม 
                                                          ด้าน         เศรษฐกิจ 
                                                          แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา 
                                                          งาน          ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                                          งบ           ลงทุน 
                                                          หมวด       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                          ประเภท     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                       รายการ  
                                                              ๑. โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนภายใน 
                                                               ท้ายวัดหมู่ ๑โครงการเริ่มจากทางแยกถนนลาดยาง 

                                          สาย ๓๒๖๐-อ่างเก็บน้ าหนองสองตอนเดิมผิวจราจร  
                                          กว้าง ๓.๐๐ เมตรเสริมใหม่ผิวจราจรกว้าง๒.๕๐ เมตร                               

                                                               ฐานกว้าง ๓.๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลง 
                                                               ลูกรังระยะทาง ๙๒๐ เมตร 
                                                                       - งบประมาณอนุมัติ              -              บาท 
                                                                       - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -              บาท 
                                                                       - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๓๘๙,๐๐๐  บาท 
                                                                       - งบประมาณหลังโอน          ๓๘๙,๐๐๐  บาท 
                                                                ๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าลาดตะเข้ใหญ่  
                                                                    โดยท าการจัดซื้อเรือถีบ (เรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆ) 
                                                                    หมู่ ๒ จ านวน ๔ ล า 
                                                                        - งบประมาณอนุมัติ              -            บาท                                                                      
                                                                        - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -            บาท 
                                                                        - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๘๐,๐๐๐  บาท 
                                                                        - งบประมาณหลังโอน          ๘๐,๐๐๐   บาท 
                                                                        รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๐๐ บาท 
                                                          โอนลด 
                                                          ด้าน       บริหารทั่วไป 
                                                          แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
                                                          งาน       ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
                                                          งบ         ด าเนินการ 
                                                          หมวด     ค่าใช้สอย 
                                                          ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
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                                                                      ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
                                                           รายการ  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา 
                                                                       สาธารณภัย 
                                                                     - งบประมาณอนุมัติ             ๒,๕๗๙,๐๐๐ บาท 
                                                                     - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๕๗๙,๐๐๐ บาท 
                                                                     - โอนลด                           ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
                                                                     - ยอดงบประมาณหลังโอน         ๒๔๙,๐๐๐ บาท 
                                                             โอนเพิ่ม 
                           ด้าน        เศรษฐกิจ 
                                                             แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
                                                             งาน        ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                                             งบ          ลงทุน 
                                                             หมวด      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                             ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                          รายการ  
                                                              ๑. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านดอน 
                                                                  สงวน โครงการเริ่มจากสะพานข้ามคลองบางจิก- 
                                                                  บริเวณ รางรถไฟหมู่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร                                                          
                                                                  ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร         
                                                                    - งบประมาณอนุมัติ                     -         บาท 
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        -         บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๒๕๒,๐๐๐     บาท 
                                                                    - ยอดงบประมาณหลังโอน      ๒๕๒,๐๐๐    บาท 

                                                     ๒. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน 
                                                         ดอนสงวนหมู่๕โครงการเริ่มจากสะพานข้าม 
                                                         ครองบางจิก-บริเวณบ้าน นายกิมเซี๊ย ธรรมวุฒิ 
                                                         ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง๑,๕๐๐ เมตร                            

                                                                   หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร                               
                                                                    - งบประมาณอนุมัติ                               บาท 
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                  บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๑๕๑,๐๐๐    บาท 
                                                                    - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๑๕๑,๐๐๐    บาท                                                                              
                                                               ๓. โครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน   
                                 บางคางหมู่๗ โครงการเริ่มจากสะพาน คสล.ข้ามครอง
                                 บางคาง - บริเวณบ้านนายสนม ผ่องแผ้ว เดิมผิว                                  
                                 จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร เสริมใหม่ผิวจราจรกว้าง   
                                 ๓.๕๐ เมตร ฐานกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐  
                                                                   เมตร พร้อมลงลูกรังระยะทาง ๓๐๐ เมตร  
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                                                                    - งบประมาณอนุมัติ                 -             บาท 
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    -             บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๑๗๕,๐๐๐    บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๑๗๕,๐๐๐    บาท                                                                               
                                                               ๔. โครงการถมดินบริเวณอ่างเก็บน้ าลาดตะเข้ใหญ่หมู่ ๒
                                 เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ถมดินพร้อมอัดแน่น ขนาดพ้ืนที่   
                                 ๕๐ × ๑๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร     
                                                                    - งบประมาณอนุมัติ                  -            บาท                                                                                             
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     -            บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๔๙๐,๐๐๐    บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๔๙๐,๐๐๐    บาท     
                                                               ๕. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าลาดตะเข้น้อยบ้านท่า    
                                 ทรายทอง หมู่ ๖ เพ่ือน าดินมาถมบริเวณอ่างเก็บน้ า
                                 ลาดตะเข้ใหญ่ โดยตักดิน ขนาดพ้ืนที่ กว้าง ๔๐ เมตร 
                                 ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรและขนาดพ้ืนที่
                                 กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๑.๕๐เมตร  
                                                                    - งบประมาณอนุมัติ                    -          บาท                                                                                             
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        -         บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๔๗๗,๐๐๐   บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๔๗๗,๐๐๐    บาท 
                                                                ๖. โครงการปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ าลาดตะเข้ใหญ่
                                  หมู ่๒ โดยท าการก่อสร้างหลังคาคลุมรูปปั้นจระเข ้ 
                                                                   - งบประมาณอนุมัติ                    -          บาท                                                                                             
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        -         บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๖๕,๐๐๐      บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๖๕,๐๐๐       บาท 
                                                                ๗. โครงการปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ าลาดตะเข้ใหญ่
                                  หมู่ ๒ โดยท าการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เรือถีบ    

                                               - งบประมาณอนุมัติ                      -         บาท 
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         -         บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๑๔๗,,๐๐๐   บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๑๔๗,๐๐๐    บาท 
                                                                ๘.. โครงการเสริมดินพร้อมลงลูกรังภายในหมู่บ้านบาง
                                   คางหมู่ ๗ โครงการเริ่มจากสะพานข้ามคลองบาง
                                   คาง-สะพานไม้ระยะทาง ๘๐๐ เมตรเริ่มจากสะพาน 
                                   คสล.ถึงบ้านบุษบง อินทเสน เดิมผิวจราจร กว้าง 
                                   ๔.๕๐ เมตร เสริมใหม่ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
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                                                                     ฐานกว้าง ๔.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร           
                                   ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตรและจากบ้านนางบุษบง  
                                                                     อินทเสน ถึงสะพานไม้ เดิมผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ 
                                   เมตร เสริมใหม่ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐาน 
                                                                     กว้าง ๓.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง
                                   ยาว ๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากถนนเสริมใหม่ ถึง
                                   บ้านนางบุญเดือน เอ้ือเฟ้ือ เดิมผิวจราจรกว้าง                                    
                                   ๕.๐๐ เมตร เสริมใหม่ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ฐาน
                                   กว้าง ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 
                                                                     ยาว ๓๕ เมตร  

                                               - งบประมาณอนุมัติ                              บาท 
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          -      บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๔๘๐,,๐๐๐  บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๔๘๐,๐๐๐    บาท 
                                                                  ๙. โครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนภายใน  
                               หมู่บ้านดอนสงวนหมู่ ๕โครงการเริ่มจากเขตต าบล
                                     บางพลับถึงแทงค์ประปา (ฝั่งทางรถไฟ) บ้านดอน
                                     สงวน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตรระยะทางยาว ๗๐๐ 
                                     เมตร  

                                               - งบประมาณอนุมัติ                     -          บาท 
                                                                    - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        -          บาท 
                                                                    - จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม          ๙๓,,๐๐๐       บาท 

                          - ยอดงบประมาณหลังโอน     ๙๓,๐๐๐        บาท 
                                                                      รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น (๙ รายการ) ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท    
                                                                    - ทุกโครงการที่ขอโอนเพ่ิม กองช่างได้ตรวจสอบแล้ว
                        มีอยู่ในแผนพัฒนาต าบลบางพลับ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
                                                          รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม รายละเอียดทุกโครงการปรากฎตาม
                        เอกสาร ปร.๔ ปร.๕ ที่แจกให้   
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                             ตามท่ีนายกฯได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่างๆในการโอนเงิน 
ปลัดอบต.ฯ                                            และผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ทีข่อ 
         โอนลด โอนเพิ่ม ซึ่งเป็นการโอนลด/เพิ่ม เพื่อไปตั้งเป็น 
         รายการใหม่และ อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
                        อ านาจอนุมัติเป็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
         ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่ขอโอนเพิ่ม ขอให้ 
ประธานสภาฯ                                        สอบถามได้ ถ้าไม่มีผมขอถามที่ประชุม ถ้าท่ีประชุมเห็นว่า 
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                                                         อนุมัติให้โอนเงินเพิ่มจ านวน ๑๑ โครงการเป็นเงิน  
                 ๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท ตามที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงไปแล้ว
            ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุมฯ                                            ยกมือเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินเพ่ิม จ านวน ๑๑  
                       โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามท่ี 
        ผอ.กองช่างได้ชี้แจง 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ                                       รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                                        ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                                        ขอเรียนเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                          ผมขอถอนระเบียบวาระท่ี ๔.๒ นี้รายละเอียดให้นายธนวัฒน์ 
นายกฯ                                               หมอนเมือง ปลัดอบต.ได้ชี้แจง 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                           เนื่องจากระเบียบวาระท่ี ๔.๒ นายกฯได้เสนอญัตติต่อ 
ปลัดอบต.ฯ                                          ประธานสภาฯและประธานสภาฯได้ให้บรรจุไว้ในระบียบ 
                                                        วาระการประชุมสมัยนี้แล้วการถอนญัตติจะต้องได้รับความ 
                                                        ยินยอมจากสภาฯ 
                                                      - สาเหตุที่นายกฯขอถอนญัตติ ๔.๒ นี้เพราะมีความเข้าใจ 
                                                        คลาดเคลื่อนว่าโครงการที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                                                        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ยังไม่มีความจ าเป็น 
                                                        หรือซ้ าซ้อนกับโครงการของรัฐบาลจะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงค า          
                ชี้แจงไม่ได้ ต้องใช้วิธีการโอนเพ่ิมไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนั้น 
                                                        ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ จึงไม่มีเรื่องให้พิจารณาเพราะได้    
                พิจารณาไปแล้วในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                 ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ นายกฯได้ขอถอนเรื่อง ถ้าสมาชิกในที่ 
ประธานสภาฯ                                       ประชุมยินยอมให้ถอน ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                             ยกมือเป็นอกฉันท์ให้นายกฯถอนเรื่องในระเบียบวาระที่ ๔.๒
ระเบียบวาระท่ี ๕                                   เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                        บางพลับเรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ................. 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                                 ขอเรียนเชิญนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                           ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ด าเนินการ 
นายกฯ                                                ก่อสร้างอาคารโอท็อปหมู่ ๑เพ่ือส่งเสริมสินค้าโอท็อปของ 
                                                         ต าบลบางพลับ ตอนนี้อาคารได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                                                         เพ่ือการจัดหาผลประโยชน์ในอาคารดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น 
                                                         ต้องมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่อง 
                                                         การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ................ให้สภาฯ 
                                                         ไดพิ้จารณา ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
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                                                         บางพลับ เรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ................ 
                                                         มีรายละเอียดดังนี้                                                                                   
                                                                            
                                                                                หลักการ 
                                                         เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ว่าด้วย         
                       เรื่อง  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ. ...............  บังคับ 
                       ใช ้โดยอาศัยตามความในมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
                       ต าบลและองค์การบริหารส่วน    ต าบล พ.ศ. 2537 และที่
                       แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
                                                                                      เหตุผล 
                                                         โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแล 
                       และจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       บางพลับ  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ สามารถ
                       บริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
                       ส่วนต าบลบางพลับอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์
                       แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุด 
                                                         รายละเอียดต่างฯในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                         บางพลับเรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ............... 
                                                         ตามเอกสารที่แจกให้ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                                 สมาชิก คงจะได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ                                        บางพลับ เรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ.................. 
                                                         มาบ้างแล้ว ประกอบกับทางนายกฯได้ชี้แจงหลักการและ 
                                                         เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อบัญญัติดังกล่าวไปแล้ว 
                                                       - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                                         เรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ...................สามารถ 
                                                         พิจารณาได้สามวาระรวดเดียวได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิก 
                                                         จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
                                                         จะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติ ก็สามารถพิจารณา 
                                                         ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว สามวาระรวดเดียวได้ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                           ได้เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกฯ                                                บางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ.................. 
                                                         สามวาระรวดเดียว 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                 สมาชิกฯมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่                                         
ประธานสภาฯ                       ประชุม ผมขอถามท่ีประชุมว่า ตามท่ีนายกเสนอให้พิจารณา
                       ร่างข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลับ เรื่องการ                
                       จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ..........สามวาระรวดเดียว ถ้าที่
         ประชุมอนุมัติขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                              ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
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นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                 วาระท่ี ๑ รบัหลักการ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน           
                 ต าบลบางพลับ เรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ........ 
                        ให้สมาชิกได้ปรึกษาในหลักการเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การ
                  บริหารสว่นต าบลบางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ใน  
                        ทรัพย์สินพ.ศ.........ส าหรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
                  บริหารสว่นต าบลบางพลับ เรื่องการจัดหาประโยชน์ใน  
                        ทรัพย์สินพ.ศ............นายกฯได้ชี้แจง รายละเอียดไปแล้ว  
                        หากสมาชิกมีความประสงค์จะอภิปราย ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                               สมาชิกฯไม่ได้ยกมือขออภิปราย 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                  สมาชิกไม่ได้ยกมือขออภิปรายผมขอถามที่ประชุมว่าจะรับ
                        หลักประธานสภาฯการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
                        ต าบลบางพลับ เรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
                                                          พ.ศ.............หรือไม่ถ้ารับหลักการขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                               ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
                  บางพลับ เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ............ 
                                                          เป็นเอกฉันท์   
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                                  วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ                                         องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง การจัดหาประโยชน์
                        ในทรัพย์สินพ.ศ………….พิจารณาสามวาระรวดเดียว การ       
                        พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการ 
                        แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน    
                  คณะกรรมการแปรญัตติผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วย 
                        วาจาได้ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกฯต้องการ แปรญัตติขอให้
                        เสนอค าแปรญัตติได้  
ที่ประชุม                                               ผู้บริหาร สมาชิกฯไม่ได้เสนอค าแปรญัตติ 
นายเสกสิทธ์ บุษบา                                  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ในวาระนี้จะไม่มีการ   
ประธานสภาฯ                                        อภิปรายเวน้แต่ที่ประชุมสภาฯจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย            
                       ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา 
                       ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นผมขอมติ 
                       ที่ประชุมวา่จะให้ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                        
                       บางพลับเรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ…….....
                       ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่อง  
                 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ…….....ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                              ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
                       ส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน   
                       พ.ศ…..…...ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                         บางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ...........  
 



๑๒ 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖                                    เรื่องอ่ืนๆ 
                                                        - ไม่มี 
                                                          ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 
                                                      
                                                      ลงชื่อ     ธนวัฒน์  หมอนเมือง     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                               (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง) 
                                                                      เลขานุการสภาฯ 
 
                                                    
                                                      ลงชื่อ         เสกสิทธิ์  บุษบา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 ( นายเสกสิทธิ์ บุษบา ) 
                                                                      ประธานสภาฯ 
 
                 
                                         
                                                   
                                     
                                        
                                               
                         
 
 
 
 
 
 


