
๒ 

 
                                                             รายงาน 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๒ 

ครั้งที๑่/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม 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              - 
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     - 

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

ผู้ขาดประชุม ๓ คน 
     ๑. นายธนู เรืองสุรีย ์                     ๓.นายสมหมาย เกตุแก้ว 

 ๒. นายปานเดชา ใจเสือกุล   
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 นายชาตรี แย้มบางยาง รองนายก อบต.บางพลับ นายชาตรี แย้มบางยาง 
๔ นายบ ารุง ศรีทองแท้ เลขานุการนายก อบต.บางพลับ นายบ ารุง ศรีทองแท้ 
๕ นางสาวสังวาลย์ สงกูล หัวหน้าส านักปลัด นางสาวสังวาลย์ สงกูล 
เริ่มประชุมเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 



๓ 

 
 นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าประชุม
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เปิดการประชุมเมื่อ
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1                         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                            - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒                         เรื่องเพื่อทราบ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ผู้บริหาร ส่วนราชการมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบขอเชิญแจ้งได้ 
ประธานสภาฯ                               
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                  ๑. ขณะนี้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต. ฯ             พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับ 
       ใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา) 
       ขอให้ผู้บริหาร,สมาชิก ได้ศึกษาตามเอกสารที่แจกให้ 
       ๒. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
       พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
       ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ขอให้ผ็บริหาร,สมาชิก ได้ศึกษาท าความเข้าใจ 
       โดยเฉพาะประเด็น การก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาลใน 
       มาตรา ๑๔๒ 
ที่ประชุม             รับทราบ 
นางสาวสังวาลย์ สงกูล       ขณะนี้ อบต.บางพลับได้ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าขอให้ สมาชิกช่วย
รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข           ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร น าสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
       สุนัขบ้าตามวัน เวลา สถานที่ ที่แจ้งให้ทราบแล้ว 
ที่ประชุม       รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓                         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีการแก้ไขขอให้แจ้งได้ตอนนี้ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีการแก้ไขผมขอมติที่ประชุม ถ้าให้การรับรองขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวาระท่ี ๔                         เรื่องเสนอใหม่ให้พิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอเชิญหน่วยงานเจ้าของงบประมาณชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ 
นางสาวสังวาล สงกูล รายการที่ขอโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด โอนเพิ่ม 
                                               ด้าน            บริหารทั่วไป 
 แผนงาน        บริหารทั่วไป 
 งาน             บริหารทั่วไป 
       งบลงทุน 
  หมวด           ค่าครุภัณฑ์ 



๔ 

 
 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายการ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
          - งบประมาณอนุมัติ                   ๙๐,๐๐๐    บาท 
          - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      ๕,๘๓๗.๐๒ บาท 
          - โอนเพิ่ม            ๕๐,๐๐๐    บาท 
          - งบประมาณหลังโอน          ๕๕,๘๓๗.๐๒ บาท 
   รวมโอนเพ่ิม  ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                               โอนลด 
                                               ด้าน            บริหารทั่วไป 
                                               แผนงาน        บริหารทั่วไป 
                                               งาน             บริหารทั่วไป 
       งบ              ด าเนินการ 
                                               หมวด          ค่าใชส้อย 
                                               ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 
                   ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 
                                               รายการ        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                                              - งบประมาณอนุมัติ  ๕๐,๐๐๐  บาท                                                             
                 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑๐,๙๖๖ บาท 
                                                              - โอนลด   ๕๐,๐๐๐  บาท 
                                                              - งบประมาณหลังโอน  ๖๐,๙๖๖  บาท 
                                                                รวมโอนลด   ๕๐,๐๐๐  บาท 
                                             - เหตุผลในการโอนเพิ่ม-โอนลด 
                                               เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่ายจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม  
               โดยไม่มีผลกระทบต่อการโอนลดงบประมาณแต่อย่างใด 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เนื่องจากรายการที่ขอโอนเพิ่ม อยู่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ปลัด อบต. ฯ อ านาจในการอนุมัติเป็นของสภา ฯ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา สมาชิก ฯมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภา ฯ ขอให้สอบถามได้ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา ถ้าสภา ฯอนุมัติให้ 
 โอนเพิ่ม-โอนลด ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ยกมืออนุมัติให้ โอนเพิ่ม-โอนลด เป็นเอกฉันท์ 
 ๔.๒ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖๒ 
                      กองการศึกษา 
 ๑. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
ประธานสภา ฯ 
นางสาวนภัสวริน ภมรพล เนื่องจากรายการ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิด 
ผ.อ.กองการศึกษา เลเซอร ์หรือ ชนิดLEDสีแบบ Network ที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ 



๕ 

 
 มีคุณลักษณะไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 
 ข้อความเดิม 
                                             - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง 
                                               ทั้งนี้ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
  คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 
  ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓  
  พฤษภาคม ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘ 
  .๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ปรากฏตามแผนพัฒนา  
  ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๒๔๖) 
  งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐ บาท 
  ข้อความใหม่ 
                                               จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
                                             - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอ 
  แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จ านวน ๑ เครื่องทั้งนี้ซื้อตาม 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
  กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
  คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
  กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 
  ๒๕๖๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
  หน้า ๒๔๖) 
  งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐  บาท 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา  สมาชิกมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมขอให้สอบถามได้ ถ้าไม่มี 
  ผมขอมติที่ประชุม ถ้าอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตามรายละเอียด 
  ข้างต้น ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงการจัดซื้อเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามข้อความใหม่ 
  ๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLEDสี แบบ Network 
  ข้อความเดิม 
                                              - เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLEDสี แบบ Network 
  จ านวน 1 เครื่องพร้อมสแกนและถ่ายเอกสาร ทั้งนี้ซื้อตามเกณฑ์ 
  ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 
  เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
          พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
          เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และตามหนังสือ 
          กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
          ๒๕๕๙ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
          หน้า ๒๔๖) 



๖ 

 
          งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท 
          ข้อความใหม่ 
        - เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLEDสี แบบ Network 
                                                แบบที่ ๑ (๑๘หน้า/นาที)จ านวน ๑ เครื่อง ทั้งนี้ซื้อตามเกณฑ์ 
  ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 
  เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
          พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
          เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ปรากฏตาม 
               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๒๔๖) 
                                                งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                         สมาชิก ฯมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอให้สอบถามได้ ถ้า 
ประธานสภา ฯ ไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ถ้าอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตาม 
 รายละเอียดข้างต้น ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง การจัดซื้อ 
 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLEDสี แบบ Network 
                                                 แบบที่ ๑ (๑๘หน้า/นาที)รายละเอียดตามข้อความใหม่ 
 ๔.๓ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต.บางพลับ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอเรียนเชิญนายก อบต.บางพลับ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ เพ่ือพิจารณา 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                 - ตามท่ีสภา อบต.บางพลับ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ใน
 ทรัพย์สินพ.ศ...........ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 บางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ.๒๕๖๒ และ 
 นายอ าเภอสองพ่ีน้อง ได้ลงนามอนุมัติแล้ว 
                                               - กระผมได้พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 เรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ.๒๕๖๒แล้ว ขอให้สภา 
 อบต.บางพลับ ได้พิจารณาดังนี้ 
 ๑. อาคารศูนย์ OTOP จ านวน ๑๐ ห้องจะขอห้องกลาง ๒ ห้อง 
 ให้สินค้า OTOP ของต าบลบางพลับ เข้ามาขายโดยไม่เสียค่าเช่า 
                                                 เป็นเวลา ๒ ปี 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัดหา  
ปลัด อบต. ฯ ประโยชน์ในทรัพย์สินพ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้ได้ส่งไปประกาศในราชกิจ 
 จานุเบกษาแล้วการด าเนินการใดๆเก่ียวกับข้อบัญญัติฉบับนี้ควรที่ 
 จะต้องรอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อยก่อน 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์ กระผมเห็นว่า เมื่อนายอ าเภอสองพ่ีน้องอนุมัติข้อบัญญัติองค์การ 
นายก อบต. ฯ บริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
 พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วควรให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ของต าบลบางพลับ 
 เข้ามาค้าขายส่วนหนึ่ง (๒ ห้องกลาง) อีกส่วนหนึ่ง ๘ ห้อง ให้หา 



๗ 

 
 ประโยชน์โดยการเช่า เพ่ือที่จะเป็นรายได้ของ อบต.บางพลับ ไม่ต้อง
 รอผลการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่รู้จะได้ลงในประกาศ ใน
 ราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ จึงขอให้สภา ฯได้พิจารณาให้ความ 
 เห็นชอบดังนี้ 
 ๑. อาคารศูนย์ OTOP ห้องกลาง ๒ ห้องให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ของ 
 อบต.บางพลับเข้ามาจ าหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่า เป็นเวลา ๒ ปี 
 ให้เสียค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบริการอ่ืน ๆทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนผู้ผลิต
 สินค้า OTOP ของอบต.บางพลับได้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
นายเสกสิทธ์ บุษบา ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่นายก อบต.บางพลับเสนอให้สภา ฯ 
ประธานสภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นเรื่องท่ีไม่ได้ก าหนด ไว้ในข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ใน
 ทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้นสภา ฯควรรับพิจารณา ถ้าสมาชิกมี 
 ข้อสงสัย ที่จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอให้ถามได้ ถ้าไม่มี ผมขอถามท่ี
 ประชุมว่า เห็นชอบตามที่นายกอบต.บางพลับเสนอให้ห้องกลาง 
 ๒. ห้องให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ในต าบลบางพลับมาจ าหน่ายสินค้า  
 โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา ๒ ปี ให้เสีย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบริการอื่น ๆ
 ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ห้องกลาง ๒ ห้องให้ผู้ผลิตสินค้า 
 OTOP ในต าบลบางพลับมาจ าหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่า เป็นเวลา 
 ๒ ปี ให้เสียค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบริการอ่ืน ๆ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์ ๒. การให้เช่าอาคารศูนย์ OTOP จ านวน  ๘ ห้องขอความเห็นชอบ 
นายก อบต.บางพลับ สภา ฯการให้เช่าโดยวิธีการประมูล ตามข้อ ๕ ของข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัดหาประโยชน์ใน 
 ทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ด าเนินการโดยวิธีการอ่ืน 
                                               - การประมูล ส่วนใหญ่ผู้มีก าลังทรัพย์มากจะชนะการประมูล เรา 
 อยากเห็นผู้ค้ารายย่อย ได้มีอาชีพมั่นคง มีรายได้เพ่ิมขึ้น ค่าเช่า 
 ไม่แพงจนเกินความสามารถของผู้เช่า จะท าให้สินค้าบริการไม่แพง
 จนเกินไป และอบต.บางพลับ มีรายได้ที่แน่นอน 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา สมาชิก ฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอให้สอบถามได้ 
ประธานสภา ฯ ถ้าไม่มีผมขอถามที่ประชุมถ้าเห็นชอบการให้เช่า โดยวิธีการประมูล 
 ให้ด าเนินการโดยวิธีอ่ืน ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การให้เช่าโดยวิธีการประมูล ให้ 
 ด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนและมอบให้ผู้บริหารไปก าหนดวิธีการที่
 เหมาะสม 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
 บางพลับ อาคารศูนย์ OTOP ๘ ห้องในส่วนของสมาชิก ฯจ านวน 
 ๒ คน 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอเรียนเชิญ นายก อบต.บางพลับได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 



๘ 

 
ประธานสภา ฯ 
 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์ ขอมอบให้ ปลัด อบต.บางพลับ ได้ชี้แจง 
นายก อบต. ฯ 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ข้อ ๑๓ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับเรื่องการจัด 
ปลัด อบต. ฯ หาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ อบต.บางพลับแต่งตั้ง
 คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.บางพลับ 
 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีสมาชิกสภา อบต.บางพลับ ๒ คนเป็น 
 กรรมการ จึงขอให้สภา ฯได้มอบหมายสมาชิก ฯจ านวน ๒ คน 
 เป็นกรรมการดังกล่าวข้างต้น 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ถ้าท่ีประชุมเห็นว่าสมาชิก ฯท่านใดมีความเหมาะสม เป็นคณะ
ประธานสภา ฯ กรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.บางพลับ 
 อาคารศูนย์ OTOP ขอให้เสนอได้ ผู้เสนอจะต้องมีผู้รับรอง ๒ คน 
 นายประยูร ใจเสือกุล ส.อบต.ม.๕ เสนอ นางภรณ์พัฒจนา  
 ครฑุใจกล้า ส.อบต.ม.๗ เป็นคณะกรรมการคนที่ ๑ 
 นายสนั่น ปานเฟือง ส.อบต.ม. ๔ และนางชุลี ดากระบุตร 
 ส.อบต.ม.๒ ให้การรับรอง 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา สมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้ที่ประชุม 
 ลงคะแนนโดยวิธีเขียน ชื่อ-นามสกุล 
                                               - ผลการลงคะแนนโดยวิธีการเขียนชื่อ-นามสกุล ปรากฏว่า  
 นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า ได้คะแนน ๙ คะแนน งดออกเสียง 
 ๒ เสียง (ประธานสภา,นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า) 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกคนที่ ๒ ขอให้สมาชิกเสนอได้ 
ประธานสภา ฯ 
                                               - นายสมชาย สาลิกุล ส.อบต.ม.๓เสนอนางชุลี ดากระบุตร ส.อบต.ม.๒ 
 นายนิทัดชัย ส.อบต.ม.๖ และนายประยูร ใจเสือกุล ให้การรับรอง 
 ที่ประชุมไม่ได้เสนอรายชื่ออ่ืน ประธานสภาให้ลงคะแนนเลือกโดย 
 การเขียนชื่อ-สกุลปรากฏว่า นางชุลี ดากระบุตร ได้คะแนน ๙  
 คะแนน งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา,นางชุลี ดากระบุตร) 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ได้ประกาศรายชื่อนางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า,นางชุลี ดากระบุตร 
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.บางพลับ 
 อาคารศูนย์ OTOP  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวสังวาล สงกูล                      - ขอให้สมาชิกแต่ละหมู่ ประสานผู้น าท้องที่จัดประชุมประชาคม 
 หมู่บ้าน เสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และ 
 อบต.บางพลับ จะเรียกประชุมประชาคมบางพลับ ต่อไป 
 
 



๙ 

 
 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 เลิกประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
                                                      ลงชื่อ     ธนวัฒน์  หมอนเมือง       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                               (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง) 
                                                                      เลขานุการสภาฯ 
 
                                                    
                                                      ลงชื่อ        เสกสิทธิ์  บุษบา      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                  (นายเสกสิทธิ์ บุษบา) 
                                                                     ประธานสภาฯ 
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