
รายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม 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 - 
๓. นายธนู   เรืองสุรีย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ - 
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 - 
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 - 

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 - 
 ผู้ขาดประชุม ๕ คน                                                                                                                                      
๑. นายบุญเจิด วงศ์น้อย          ๔. นายปานเดชา  ใจเสือกุล                                                                                                                                    
๒. นายธนู   เรืองสุรีย์             ๕. นางสมหมาย    เกตุแก้ว                                                                                                                                                                        
๓. นายสมชาย  สาลิกุล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประเสริฐ   รูปหล่อ รองนายก อบต.ฯ นายประเสริฐ   รูปหล่อ 
๒. นายชาตรี   แย้มบางยาง รองนายก อบต.ฯ - 
๓. นายบ ารุง    ศรีทองแท้ เลขานุการ นายก อบต.ฯ นายบ ารุง    ศรีทองแท้ 
๔. นายธนวัฒน์    หมอนเมือง เลขานุการสภาฯ อบต.ฯ นายธนวัฒน์    หมอนเมือง 
๕. นางสาวนภัสวริน  ภมรพล ผอ.กองการศึกษา ฯ นางสาวนภัสวริน  ภมรพล 
๖. นายสง่า  ดาวเรือง ผอ.กองช่าง ฯ นายสง่า  ดาวเรือง 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 นายธนวัฒน์ หมอนเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้า
ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ เปิดการประชุม
เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                    
          -ไม่มี-                                                                                        
ระเบียบวาระท่ี ๒                           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯอบต.สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/ 

๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ที่ประชุม                                     ได้ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์                                
ระเบียบวาระท่ี ๓                           เรื่องกระทู้ถาม                                                                                      
          -ไม่มี-      
ระเบียบวาระท่ี ๔                           เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว                                                                 
          -ไม่มี-                                          
ระเบียบวาระท่ี ๕                           เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๑.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ 

นายเสกสิทธิ์ บุษบา                        ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับได้แถลง                   
ประธานสภาฯ                               งบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ                                              
นายปราศรัย  แสวงทรัพย์                 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายก อบต.บางพลับ                       ในส่วนของค าแถลงงบประมาณมีดังนี้                                            
          ๑.สถานการณ์คลัง                                                                            
                                       ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                          
                                       ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม           
           พ.ศ.๒๕๖๒ อบต.บางพลับ มีสถานะการเงินดังนี้                                                  
                    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   ๒๖,๕๐๑,๗๘๓.๘๐ บาท                                          
                    ๑.๑.๒ เงินสะสม                  ๑๐,๓๕๖,๕๕๑.๗๙ บาท                                                                              
                    ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม        ๗,๒๑๕,๑๙๙.๗๒ บาท 
           ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
            จ านวน  ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท                                                                         
                     ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                          
                    จ านวน ๒ โครงการ ๔๘๙,๙๒๗.๐๐  บาท                                    
                     ๑.๒ เงินกู้คงค้าง – บาท     
                      ๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ 
                        กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     
                    (๑)รายรับจริงทั้งสิ้น  ๒๗,๓๐๙,๔๓๗.๓๖  บาท                                                                     
               หมวดภาษีอากร   ๒๔๔,๗๓๓.๙๑      บาท                                                
               หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๔๑,๔๗๐.๐๐ บาท                   



๓ 

 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๔๕.๗๗๑.๗๗ บาท  
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๐.๐๐ บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๗,๓๑๒ บาท   
               หมวดรายได้จากทุน ๐.๐๐ บาท    
                 หมวดภาษีจัดสรร ๑๓,๑๓๑,๑๑๗.๖๘ บาท   
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๗๓๘,๙๙๒.๐๐  บาท  
           (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                 ๒,๔๐๘,๒๕๖.๒๕ บาท                                                 
                     (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๒๑,๘๘๖,๒๓๐.๖๐ บาท ประกอบด้วย                                                     
       งบกลาง  ๗,๘๖๙,๐๘๒.๐๐  บาท                                                     
                งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 
                                             ๗,๒๓๘,๑๙๖.๐๐ บาท                                                     
       งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
                                      ค่าสาธารณูปโภค) ๒,๑๔๓,๑๙๕.๕๘ บาท                                                      
         งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                                                     
       ๓,๘๕๓,๗๕๗.๐๒ บาท                                                    
       งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)  ๗๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท                                                    
       งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)        ๐.๐๐ บาท                                                  
                    (๔) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
                                            ๕๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท                                                   
           (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                   ๐.๐๐ บาท                                                  
           ๓.งบเฉพาะการ                                                    
      ประเภทกิจการประปา                                                  
       ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มี   

                 รายรับเงิน ๑,๐๗๙,๖๕๗.๖๘ บาท                                                                   
      รายจ่ายจริง ๘๐๘,๓๐๘.๓๗ บาท          
                                            เงินสะสม  ๖๘๘,๒๐๖.๔๙  บาท                                     
      ทุนส ารองเงินสะสม  ๒๗๓,๔๓๘.๑๗  บาท           
      กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ      ๐.๐๐    บาท                                           
                                   ก าไรสะสม       ๐.๐๐      บาท                                             
      เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                               
      ๑,๒๒๘,๐๙๖.๔๗ บาท     
               ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   

                 ๒๕๖๓  ได้ประมาณการรายรับ และรายจ่ายไว้ที่ ๓๒,๕๕๔,๗๐๐ 
                บาท ซึ่งเป็นงบประมาณแบบสมดุล 

                                                    (รายรับ เท่ากับ รายจ่าย)เป็นการจัดท างบประมาณรายจ่าย   
               แบบแผนงาน งานเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                             



๔ 

 

                           ๑.ด้านบริหารทั่วไป       
              แผนงานบริหารทั่วไป   ตั้งไว้ ๙,๒๘๙,๐๘๐  บาท
    แผนงานรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้    ๗๕๒,๑๘๖  บาท
             ๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม                                                      
    แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้ ๔,๑๙๖,๓๙๔   บาท 
    แผนงานสาธารณสุข   ตั้งไว้   ๙๒๘,๖๐๐    บาท
    แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งไว้ ๓,๖๓๑,๖๔๐   บาท
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ตั้งไว้       ๑๔๙,๐๐๐    บาท
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้    ๑๗๓,๐๐๐    บาท  
           ๓.ด้านการเศรษฐกิจ                                                                            
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้ ๒,๖๗๙,๐๐๐    บาท
    แผนงานการเกษตร   ตั้งไว้     ๓๖,๐๐๐     บาท
   ๔.การด าเนินงานอ่ืน                                                                                   
    แผนงานงบกลาง    ตั้งไว้ ๑๐,๗๑๙,๘๐๐ บาท
    -งบกลาง    จ านวน ๑๐,๗๑๙,๘๐๐ บาท
   รายจ่ายตามงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย  

    ๑.งบบุคลากร    ตั้งไว้   ๑๐,๕๐๔,๘๔๐    บาท 
    ๒.งบด าเนินการ    ตั้งไว้    ๖,๕๑๙,๙๖๐     บาท 
    ๓.งบลงทุน    ตั้งไว้    ๓,๗๖๔,๑๐๐     บาท 
    ๔.งบรายจ่ายอื่น    ตั้งไว้                   ๐    บาท 
    ๕.งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้     ๑,๐๔๖,๐๐๐    บาท 
    ๖.งบกลาง    ตั้งไว้    ๑๐,๗๑๙,๘๐๐   บาท 
   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
   ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานการพาณิชย์   ตั้งไว้    ๑,๑๐๕,๐๐๐     บาท 
    -งานกิจการประปา   จ านวน  ๑,๑๐๕,๐๐๐    บาท 
   รายจ่ายตามงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
    ๑.งบด าเนินการ    ตั้งไว้   ๙๐๕,๐๐๐   บาท 
    ๒.งบลงทุน    ตั้งไว้    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
   รายละเอียดต่างๆ ปรากฏในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖๓ ที่แจกให้ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นรายจ่าย 
ประธานสภาฯ              เกี่ยวกับการเงิน ดังนั้น การพิจารณาจะพิจารณา ๓ วาระ รวดเดียวไม่ได้ แต่ละ 
 วาระมีดังนี้ 
  



๕ 

 

                              วาระท่ี ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ 
 ว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ 
 อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนทีส่มาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร

แล้ว 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทีแ่จก 
 ให้นั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดดูอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยจะปรึกษา 
 หรือขออภิปราย ขอให้ปรึกษา อภิปรายได้ โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
ที่ประชุม สมาชิกฯ ไม่ได้ขออภิปราย 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา  เมื่อสมาชิกฯไม่ขออภิปราย ผมขอสอบถามที่ประชุมว่า จะรับหลักการร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ ถ้ารับ

หลักการขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา  เพ่ือประโยชน์แก่สภา อบต.บางพลับ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕,๑๐๓ (คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
 ข้อบัญญัติฯ ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน) 
  จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีกี่คน ขอให้สมาชิกฯ เสนอได้  
  -นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า ส.อบต. หมู่ ๗ เสนอให้มีคณะกรรมการ 
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 จ านวน ๓ คน 
  -นางนารี  ใจสุกใส ส.อบต.หมู่ ๒ และ นางชุลี ดากะบุตร ส.อบต. 
 หมู่ที่ ๒ เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม ไม่ได้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ได้ประกาศในที่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ              งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๓ คน และขอให้ 
 สมาชิกได้เสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ปลัด อบต.บางพลับ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน ถ้าผู้บริหารท้องถิ่น 
 เป็นผู้เสนอชื่อไม่ต้องมีผู้รับรอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัญญัติ 
 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
 ข้อ ๑๐๗ และให้น าวิธีการเลือก ตามข้อ ๑๒ มาใช้โดยอนุโลม 
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นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอให้สมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คนที่ ๑  
 -นางชุลี ดากระบุตร ส.อบต.หมู่ ๒ เสนอนางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า 
 ส.อบต.หมู่ ๗ 
 - นายประยูร ใจเสือกุล ส.อบต.หมู่ ๕ และนายสนั่น ปานเพือง ส.อบต. 
 หมู่ ๔ เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม เสนอชื่อเดียว ผลการเลือกโดยการเขียนชื่อ นามสกุล ปรากฏว่า  
 นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า ได้คะแนน ๕ คะแนน งดออกเสียง ๓ เสียง 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ได้ประกาศรายชื่อในที่ประชุมให้ นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า เป็น 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ 
 คนที่ ๑ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอให้สมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ คนที่ ๒ 
                              -นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า ส.อบต.หมู่ ๗ เสนอนายประยูร ใจเสือกุล 
 ส.อบต.หมู่ ๕ 
 -นางนารี  ใจสุดใส ส.อบต. หมู่ ๒ และนายนิทัดชัย รื่นณรงค์ ส.อบต.หมู่ ๖ เป็นผู้

รับรอง 
ที่ประชุม เสนอชื่อเดียว ผลการเลือกโดยการเขียนชื่อ นามสกุล ปรากฏว่า นายประยูร                            

ใจเสือกุล ได้คะแนน ๕ คะแนน งดออกเสียง ๓ เสียง 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ได้ประกาศรายชื่อในที่ประชุมให้ นายประยูร ใจเสือกุล เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ คนที๒่  
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ขอให้สมาชิกฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ 
ประธานสภาฯ -นายสนั่น ปานเฟือง ส.อบต.หมู่ ๔ เสนอนางชุลี ดากระบุตร ส.อบต.หมู่ ๒                                                                                                         

-นางนารี  ใจสุกใส ส.อบต.หมู่ ๒ และนายนิทัดชัย รื่นณรงค์ ส.อบต.หมู่ ๖ เป็นผู้
รับรอง 

ที่ประชุม  เสนอชื่อเดียว ผลการเลือกโดยการเขียนชื่อ นามสกุล ปรากฏว่า 
   นางชุลี ดากระบุตร ได้คะแนน ๕ คะแนน งดออกเสียง  ๓ เสียง 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ได้ประกาศรายชื่อในที่ประชุมให้ นางชุลี ดากระบุตร เป็น คณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติฯ คนที่ ๓ และสรุปรายชื่อสมาชิก อบต.บางพลับที่เป็นคณะกรรมการ          

แปรญัตติ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
    ๑.นางภรณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า   ส.อบต.หมู่ ๗ 
    ๒. นายประยูร ใจเสือกุล  ส.อบต.หมู่ ๕ 
    ๓. นางชุลี ดากระบุตร  ส.อบต.หมู่ ๒ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ประชุมสภาฯ จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะ 
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   กรรมการแปรญัตติ ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ 
   ข้อบัญญัติฯ ขอให้สมาชิกฯ เสนอได้ 
          -นายประยูร ใจเสือกุล เสนอวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๙-๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐ น.เป็นระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ  
นายสนั่น  ปานเฟือง ส.อบต.หมู่ ๔ และนางนารี ใจสุกใส ส.อบต.หมู่ ๒เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  มิได้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา ได้ประกาศในที่ประชุมก าหนดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๙-๒๑ 
ประธานสภาฯ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. เป็นระยะเวลาเสนอค าแปร    

ญัตติที่ห้องประชุมสภาอบต.บางพลับ ภายในระยะวันเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภา 
อบต.บางพลับก าหนด ผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกฯ เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 

    นอกจากนี้ สภาฯอบต.บางพลับ ได้ก าหนดวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ พร้อมนี้ ประธานสภาฯได้ส่งร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับคณะ 
   กรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาแปรญัตติฯต่อไป 
                         ๒.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา        ขอเชิญหัวหน้าส่วน กองที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง   ผมได้รับแจ้งจากส านักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษา ว่ามีความจ าเป็นจะต้อง
ปลัด อบต.                   ใชค้รุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 
                                ส านักงาน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และรายจ่ายบางประเภทที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่ 
                                เพียงพอต่อการใช้จ่ายจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น 
                                รายการใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 
                                ส านักงานปลัด 
                               โอนลด 
                                ด้านบริหารทั่วไป 
                                แผนงานบริหารทั่วไป 
                                งานบริหารทั่วไป 
                                งบบุคลากร 
                                หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
                                ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
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                                            -งบประมาณอนุมัติ         ๒,๒๓๗,๔๐๐     บาท 
                                            -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๔๗๘,๙๘๐  บาท 
                                            -โอนลด                            ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
                                            -งบประมาณหลังโอน            ๓๔๘,๙๘๐  บาท 
                                 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงาน เคหะชุมชน 
                                 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบบุคลากร 
  หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                                            -งบประมาณอนุมัติ         ๔๓๒,๐๐๐        บาท 
                                            -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๓๒,๖๗๗  บาท 
                                            -โอนลด                              ๗๑,๖๐๐  บาท 
                                            -งบประมาณหลังโอน              ๖๑,๐๗๗   บาท 
                                    รวมโอนลดทั้งสิ้น                         ๒๐๑,๖๐๐  บาท 
 โอนเพิ่ม 
      ๑.ส านักงานปลัด  
                                        ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน 
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 รายการ  ๑.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ 
                        จ านวน  ๒  เครื่อง เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่) 

                -งบประมาณอนุมัติ         -                   บาท 
                                                       -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -              บาท 
                                                       -โอนเพ่ิม                            ๔๔,๐๐๐  บาท 
                                                       -งบประมาณหลังโอน            ๔๔,๐๐๐    บาท    
                                                    ๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าแบบ  
     Network แบบที่ ๑ จ านวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๖,๗๐๐ บาท 
        (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
    -งบประมาณอนุมัติ         -                   บาท 
                                                       -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -              บาท 
                                                       -โอนเพิ่ม                            ๒๖,๗๐๐  บาท 
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                                                       -งบประมาณหลังโอน            ๒๖,๗๐๐    บาท    
                                            รวมโอนเพ่ิม                                  ๗๐,๗๐๐    บาท 
                                     ๒.กองคลัง 
  ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
                                       ๑)ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 รายการ  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)จ านวน ๑ เครื่อง 
             เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่ 

                                                     -งบประมาณอนุมัติ                   -           บาท 
                                                     -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       -          บาท 
                                                     -โอนเพิ่ม                           ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
                                                     -งบประมาณหลังโอน            ๑๐๐,๐๐๐   บาท    
                                        ๒)ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                                           รายการ (๑)ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ 
                                                         จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่ 
                                                      -งบประมาณอนุมัติ                   -          บาท 
                                                      -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       -          บาท 
                                                      -โอนเพิ่ม                           ๒๒,๐๐๐    บาท 
                                                      -งบประมาณหลังโอน            ๒๒,๐๐๐     บาท    
                                                      (๒)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ด า 

แบบNetwork แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน                         
๘,๙๐๐ บาท(ตั้งเป็นรายการใหม่ 

                                      -งบประมาณอนุมัติ                   -          บาท 
                                      -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       -          บาท 

                                    -โอนเพิ่ม                           ๘,๙๐๐    บาท 
                                     -งบประมาณหลังโอน            ๘,๙๐๐     บาท    

                                                       รวมโอนเพ่ิม                 ๑๓๐,๙๐๐     บาท  
                                            รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น (ส านักปลัด กองคลัง) ๒๐๑,๖๐๐  บาท 
                                        ๓.กองการศึกษา 
                                      โอนลด 
                                          ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 



๑๐ 

 

     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบลงทุน 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

                                  รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์      
                                             -งบประมาณอนุมัติ               ๔๘,๐๐๐      บาท 

                                                       -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๒๖,๐๕๐      บาท 
                                                       -โอนลด                              ๒๕,๘๐๐     บาท 
                                                       -งบประมาณหลังโอน                   ๒๕๐     บาท    
                                            รวมโอนลดทั้งสิ้น                              ๒๕,๘๐๐     บาท 
 

 โอนเพิ่ม 
                                           ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา 
  ๑.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบด าเนินงาน 
     หมวด ค่าวัสด ุ
       ประเภท วัสดุส านักงาน 
                                                       -งบประมาณอนุมัติ                 ๓,๐๐๐      บาท 
 -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        -          บาท 
                                                       -โอนเพ่ิม                             ๑๐,๐๐๐   บาท 
                                                       -งบประมาณหลังโอน               ๑๐,๐๐๐  บาท    
                                                        รวมโอนเพ่ิม                         ๑๐,๐๐๐  บาท 
                                          ๒.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบลงทุน 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
       ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                            รายการ ๑)จัดซื้อโต๊ะท างาน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท (ตั้งเป็น  
                                                          รายการใหม่) 
             -งบประมาณอนุมัติ                     -         บาท 
   -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         -         บาท 
                                                         -โอนเพ่ิม                             ๔,๙๐๐      บาท 
                                                         -งบประมาณหลังโอน               ๔,๙๐๐     บาท    
                                                         รวมโอนเพ่ิม                         ๔,๙๐๐      บาท 
                                                      ๒)จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (ตั้งเป็น 



๑๑ 

 

                                                        รายการใหม)่ 
             -งบประมาณอนุมัติ                     -         บาท 
   -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         -         บาท 
                                                         -โอนเพ่ิม                             ๒,๕๐๐      บาท 
                                                         -งบประมาณหลังโอน               ๒,๕๐๐     บาท    
                                                         รวมโอนเพ่ิม                         ๒,๕๐๐      บาท 
                                                      ๓)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบขนาด ๔ ฟุต จ านวน 
    ๑ ตู้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (ตั้งเป็นรายการใหม่) 
             -งบประมาณอนุมัติ                     -         บาท 
   -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         -         บาท 
                                                         -โอนเพ่ิม                             ๖,๐๐๐      บาท 
                                                         -งบประมาณหลังโอน               ๖,๐๐๐     บาท    
                                                         รวมโอนเพ่ิม                         ๖,๐๐๐       บาท 
                                                      ๔)จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๑ ตัว    
                                                         เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
                      -งบประมาณอนุมัติ                     -         บาท 
   -งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         -         บาท 
                                                         -โอนเพ่ิม                             ๒,๔๐๐      บาท 
                                                         -งบประมาณหลังโอน               ๒,๔๐๐     บาท    
                                                         รวมโอนเพ่ิม                         ๒,๔๐๐      บาท 
                                                     รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น                   ๒๕,๘๐๐      บาท 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                        การโอนงบประมาณ งบลงทุนในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
ปลัด อบต.บางพลับ                              สิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจของ สภาฯอบต.บางพลับ ตามข้อ ๒๗ 
                                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร  
                                                     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒และ๓)   
                                                     พ.ศ.๒๕๔๓ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                              ตามท่ีนายธนวัฒน์ หมอนเมือง ปลัดอบต.บางพลับได้ชี้แจง 
ประธานสภา ฯ                                   รายละเอียดการโอนลดโอนเพิ่ม ของ ส านักงานปลัดฯ กองคลัง   
                                                     กองการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                                     เป็นอ านาจของสภา อบต.บางพลับ 
                                                     ดังนั้น จึงขอถามท่ีประชุมสภา ฯอบต.บางพลับ ถ้าอนุมัติให้โอน 
                                                     งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ให้โอนลด/โอนเพิ่ม ของส านักงานปลัดฯ    
                                                     กองคลัง กองการศึกษา รายละเอียดตามที่ นายธนวัฒน์ หมอน  
                                                     เมือง ปลัด อบต.บางพลับ ได้ชี้แจงไปแล้ว ข้างต้น ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม                                           ยกมือเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนลด โอนเพ่ิมของส านักงานปลัดฯ 



๑๒ 

 

                                                      กองคลัง กองการศึกษา ตามรายละเอียดข้างต้น 
ระเบียบวาระท่ี ๖                                เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                              ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ทุกท่าน ถ้ามีเรื่องจะหารือ หรือเรื่องที่จะ  
ประธานสภา ฯ                                    เสนอ ที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ ขอให้เสนอได้ 
นายปราศรัย แสวงทรัพย์                        -ตามท่ี อบต.บางพลับ ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์  
นายก อบต.บางพลับ                              OTOP ต าบลบางพลับ จ านวน ๑๐ ห้อง และมีการเพิ่มเติม 
                                                      งบประมาณก่อสร้าง อาคารศูนย์ OTOP ให้มีความสมบูรณ์   
                                                      สามารถใช้ประโยชน์ได้ และผู้บริหาร อบต.บางพลับมีแนวคิด  
                                                      อยากให้ อบต.บางพลับมีรายได้จากการเช่าอาคารศูนย์ OTOP  
                                                      บางส่วนจ านวน ๘ ห้อง ห้องกลาง ๒ ห้องให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP  
                                                      ต าบลบางพลับ จ าหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าเช่า 
     -ต่อมาอบต.บางพลับได้ออกข้อบัญญัติอบต.บางพลับ เรื่อง การ 

จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ก าหนดว่า การให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ของ อบต.ให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล ซึ่ง
ผู้บริหารเห็นว่า ถ้าอาคารศูนย์ OTOP เปิดให้มีการประมูล คนที่
มีฐานะร่ ารวยจะเป็นผู้ชนะการประมูล จึงอยากให้สภาฯ 
พิจารณายกเว้นการเช่าโดยไม่ต้องใช้วิธีการประมูลและพิจารณา
เรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับอาคาร ศูนย์ OTOP 

นายเสกสิทธิ์ บุษบา                              ตามที่นายก อบต.บางพลับได้เสนอมาให้ สภาฯพิจารณานั้น 
ประธานสภา ฯ                        เรื่องดังกล่าวไมไ่ด้ก าหนดในระเบียบวาระ ถ้าสมาชิกฯ มีความ 
                                                      คิดเห็นในเรื่องนีป้ระการใดขอให้แสดงความคิดเห็นได้ 
ที่ประชุม                                           สมาชิกฯ ไม่ได้แสดงความคิดเห็น 
นายเสกสิทธิ์ บุษบา                              ถ้าสมาชิกไม่ได้แสดงความคิดเห็น ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่  
ประธานสภา ฯ                                   นายกเสนอนั้นเป็นการเสนอญัตติด้วยวาจามีเหตุผลจึงอนุญาตให้   
                                                     บรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมคราวนี้อย่างไรก็ตาม ขอ  
                                                     ถามที่ประชุมว่า ตามที่นายก อบต.บางพลับ ได้เสนอให้สภาฯ  
                                                     พิจารณาเกี่ยวกับอาคารศูนย์ OTOP ทีมีอยู่จ านวน ๑๐ ห้อง   
                                                     จ านวน ๘ ห้องให้เช่า ๒ ห้องกลางให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้ 
                                                     จ าหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่าและยกเว้นการเช่าโดยวิธีประมูล   
                                                     และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับอาคารศูนย์OTOP ถ้าท่ีประชุม 
                                                     เห็นสมควรรับพิจารณาในวันนี้ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ยกมือเป็นเอกฉันท์ ให้รับพิจารณา เรื่องดังกล่าวข้างต้น ในวันนี้ 
 และมีมติเอกฉันท์เกี่ยวกับอาคารศูนย์ OTOP ดังนี้ 
                                                  ๑.ยกเว้น ไม่ต้องด าเนินการ ตามข้อ ๔ ข้อบัญญัติองค์การบริการ 
                                                     ส่วนต าบลบางพลับ เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ. 



๑๓ 

 

                                                     ๒๕๖๒ ให้ใช้ วิธีประกาศเชิญชวน แจ้งความประสงค์ 
                                                  ๒.อาคารศูนย์ OTOP ที่มอียู่ ๑๐ ห้อง ห้องกลาง ๒ ห้อง ให้ผู้ผลิต 
                                                     สินค้า OTOP ทั้ง ๗ หมู่ ไดจ้ าหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าเช่า  
                                                     ส่วนที่เหลือ ๘ ห้อง ห้องริม ๒ ห้อง ที่มีหน้าต่าง ราคาค่าเช่าห้อง 
                                                     ละ ๓,๕๐๐ บาท/เดือน ส่วนที่เหลือ ๖ ห้องๆละ ๓,๐๐๐ บาท 
                                         ๓.คุณสมบัติของผู้เช่า ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลบางพลับเท่านั้น 
                      ๔.ถ้าผู้เช่าที่ยื่นความประสงค์จะเช่ามีมากกว่าจ านวนห้องเช่า ให้ใช้  
                                                     วิธีการจับสลาก 
                                         ๕.สัญญาเช่าให้เช่าปีต่อปี ให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ๑ เดือน ณ วันท า
                สัญญาเช่า 
                                                  ๖.ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่า ตั้งแต่วันที่ ๒๕– สิ้นเดือนของทุกเดือน         
                                                     ถ้าเลยสิ้นเดือน วันที่เลยให้ปรับวันละ ๑๐๐ บาท 

๗.เงินประกันในสัญญาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท ให้ผู้เช่าจ่ายเงินจ านวน      
                                                    ดังกล่าว ณ วันท าสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหาย หรือ  
                                                    ผลประโยชน์ของ อบต.บางพลับที่จะได้รับหรือการที่ผู้เช่าไม่  
                                                    ปฏิบัติตามสัญญาเช่า 
                            ๘.สัญญาเช่าให้มีก าหนด ๑ ปี กรณีผู้เช่า เช่าแล้ว อยู่ด าเนินกิจการ 
                                                    ไม่ถึง ๑ ปี อบต.บางพลับจะไม่คืนเงินประกันสัญญาการต่อสัญญา  
                                                    เช่าให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าล่วงหน้า ๑ เดือน ก่อนครบสัญญาเช่า 
                   ๙.ประเภทสินค้า ห้าม ซ่อมรถยนต์/มอเตอร์ไซต/์ประยางรถ หรือ
                กิจกรรมอื่นที่ส่งเสียงดัง 

      ๑๐.การต่อเติมอาคาร การดัดแปลงอาคาร ผู้เช่าจะต้องได้รับ    
           อนุญาตจากอบต.บางพลับถึงจะด าเนินการได้ เมื่อสัญญาเช่า  
           สิ้นสุดหรือผู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่า ให้ทรัพย์ที่เกิดจากการต่อเติม  
           อาคาร การดัดแปลงอาคาร ให้ตกเป็นทรัพย์สินของ อบต.บาง  
           พลับ ห้ามมิให้ผู้เช่ารื้อถอน การต่อเติมอาคาร การดัดแปลง  
           อาคารนั้น ผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากการต่อเติม  
           อาคาร ดัดแปลงอาคาร กรณีผู้เช่ากั้นห้องภายในอาคารโดยใช้  
           วัสดุ อุปกรณ์ ประเภทอลูมิเนียม กระจก เมื่อผู้เช่าไม่ได้รับการ  
           ต่อสัญญาเช่าให้รื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ท่ีกั้นห้องได้ และจะต้องท า  
           ให้ภายในอาคารมีสภาพดังเดิม  

                                   ๑๑.ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบริการอ่ืนๆ ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
                                   ๑๒.ค่าภาษีโรงเรือน ผู้เช่าไม่ต้องช าระ 
                        ๑๓.ค่าภาษีป้าย(ถ้ามี) ผู้เช่าจะต้องช าระเอง 
               ๑๔.ทุก ๒ ปี ให้ผู้บริหาร ประเมินค่าเช่าที่ๆเหมาะสม เป็นธรรม 



๑๔ 

 

               ๑๕.สินค้า OTOP ที่อยู่ห้องกลาง ๒ ห้อง จะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับ 
                                                     การส่งเสริม สนับสนุน จาก กรมพัฒนาชุมชน อ าเภอ,จังหวัด    
                                                     หรือเป็นสินค้าที่คณะกรรมการของ อบต.บางพลับหรือผู้บริหาร   
                                                     พิจารณาแล้ว เห็นควร ส่งเสริม สนับสนุน ไม่ต้องเสียค่าเช่า ให้ 
                                                     เสียค่าใช้จ่ายที่ จ าเป็น เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 
                                                    -ให้อบต.บางพลับท าเป็นประกาศต่อไป 
นายธนวัฒน์ หมอนเมือง                        ตามท่ีสภา อบต.บางพลับได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการ สภาฯ                                ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                                     ๒๕๖๓ จ านวน ๓ คน นั้น ส าหรับการนัดประชุมและเปิด 
                                                     ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                                     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่  
                                                     ของเลขานุการสภาอบต.บางพลับ 
                                                     ดังนั้น เมื่อเลิกการประชุมสภาฯแล้ว ขอนัดประชุมคณะกรรมการ                  
                                                     แปรญัตติฯเพ่ือประชุมรับทราบ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ของ 
                                                     คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ที่ประชุม                                           รับทราบ 
                                                      เลิกประชุมเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
                                            ลงชื่อ        ธนวัฒน ์ หมอนเมือง      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       ( นายธนวัฒน์ หมอนเมือง ) 
                                                      เลขานุการสภา อบต.บางพลับ 
 

 
 ลงชื่อ         เสกสิทธิ์  บุษบา        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเสกสิทธิ์ บุษบา) 
                                                       ประธานสภา อบต.บางพลับ 
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