
บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี ๑/๒๕๖4) 

วันศุกร์ ที่  3  กันยายน  ๒๕๖4 (เวลา 09.0๐ น.) 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเชาวลิต           บุญแนบ ประธานสภาฯ  

๒. นายทรงศักดิ์          เจรญิรูป รองประธานสภาฯ  

๓. นายสุเมธ               ยอดทอง เลขานุการสภาฯ  

๔. นายสุคนธ์              แก้วเมฆา ส.อบต.ม.๒  

๕. นายสมโชค             กามูณี ส.อบต.ม.๓  

๖. นายสมบูรณ์           ทับทิมเมอืง ส.อบต.ม.๓  

๗. นายวิชัยพร            ช านาญกิจ ส.อบต.ม.๔  

๘. นายสุเวียง             เชือ้กูลชาติ ส.อบต.ม.๕  

๙. นายวิสิทธิ์              บุญจันทร์ ส.อบต.ม.๖  

๑๐. นายวีระวุฒิ            บัวเผียน ส.อบต.ม.๖  

๑๑. นายวิโรจน ์             ศรีเทพ ส.อบต.ม.๗  

๑2. นายสุพรชัย            ใจสว่าง ส.อบต.ม.๘  

๑3. นายธีระชัย             ศรีสุขใส ส.อบต.ม.๘  

๑4. นายนิตย์                เจริญรูป ส.อบต.ม.๙  

๑5. นายสวิง                 พงค์สว่าง ส.อบต.ม.๙  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายธินกร                  เชื้อกูลชาติ นายก อบต.  

๒. นายสุเทพ                 ใจสว่าง รองนายก  

๓. นายธีระศักดิ์              เจริญรูป รองนายก  

๔. นายสุวิทย์                 เดชะ เลขานุการนายก  
 

 

 



บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังท่ี ๑/๒๕๖4) 

วันศุกร์ ที่  3  กันยายน  ๒๕๖4 (เวลา 09.0๐ น.) 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเชาวลิต           บุญแนบ ประธานสภาฯ เชาวลิต บุญแนบ 

๒. นายทรงศักดิ์          เจรญิรูป รองประธานสภาฯ ทรงศักดิ์ เจริญรูป 

๓. นายสุเมธ               ยอดทอง เลขานุการสภาฯ - 

๔. นายสุคนธ์              แก้วเมฆา ส.อบต.ม.๒ สุคนธ์ แก้วเมฆา 

๕. นายสมโชค             กามูณี ส.อบต.ม.๓ สมโชค กามูณี 

๖. นายสมบูรณ์           ทับทิมเมอืง ส.อบต.ม.๓ สมบูรณ์ ทับทิมเมอืง 

๗. นายวิชัยพร            ช านาญกิจ ส.อบต.ม.๔ วิชัยพร ช านาญกิจ 

๘. นายสุเวียง             เชือ้กูลชาติ ส.อบต.ม.๕ สุเวียง เชื้อกูลชาติ 

๙. นายวิสิทธิ์              บุญจันทร์ ส.อบต.ม.๖ วิสิทธิ์ บุญจันทร์ 

๑๐. นายวีระวุฒิ            บัวเผียน ส.อบต.ม.๖ วีระวุฒิ บัวเผียน 

๑๑. นายวิโรจน ์             ศรีเทพ ส.อบต.ม.๗ วิโรจน ์ศรีเทพ 

๑2. นายสุพรชัย            ใจสว่าง ส.อบต.ม.๘ สุพรชัย ใจสว่าง 

๑3. นายธีระชัย             ศรีสุขใส ส.อบต.ม.๘ ธีระชัย ศรสีุขใส 

๑4. นายนิตย์                เจริญรูป ส.อบต.ม.๙ นิตย์ เจริญรูป 

๑5. นายสวิง                 พงค์สว่าง ส.อบต.ม.๙ สวิง พงศส์ว่าง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายธินกร                 เชือ้กูลชาติ นายก อบต. ธินกร  เชื้อกูลชาติ 

๒. นายสุเทพ                 ใจสว่าง รองนายก - 

๓. นายธีระศักดิ์              เจริญรูป รองนายก ธีระศักดิ์  เจรญิรูป 

๔. นายสุวิทย์                 เดชะ เลขานุการนายก สุวิทย์  เดชะ 

 

 

 



รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4) 

วันศุกร์ ท่ี  3  กันยายน  ๒๕๖4 (เวลา 09.0๐ น.) 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

............................................ 

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุมนายทรงศักดิ์  เจริญรูป รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป       

นับจ านวนสมาชิก ปรากฏว่าสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญนายเชาวลิต บุญแนบ ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางรูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเชาวลิต  บุญแนบ การประชุมสภาคร้ังนี ้ เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  

ประธานสภาฯ บางรูป มิได้ท าหน้าที่ในวันนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน เพราะไป

สัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื่อ โควิด – 19  ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุม

สภาครั้งนี้ ให้สมาชิกสภาเลือกเลขานุการเป็นการช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ใน

คร้ังนี ้ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  (ครั้งท่ี 1/๒๕๖4) 
 

ท่ีประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผา่นมาโดยไม่มีการแกไ้ข - 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง เลือกเลขานุการปฏบิตัิหน้าท่ีเป็นการชั่วคราว 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  ขอเชิญ สมาชิกสภาเสนอเลขานุการสภาปฏิบัติหน้าที่ช่ัวคราว 

ประธานสภาฯ ในคร้ังนี ้อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ตามข้อ 13  พรอ้มผู้รับรอง 2 ท่าน  ขอเชิญครับ 
  
นายวโิรจน์  ศรีเทพ  กระผมนายวโิรจน์  ศรีเทพ ส.อบต.ม.7 ขอเสนอนาย 

ส.อบต.ม.7 ทรงศักดิ์  เจริญรูป ส.อบต.ม.5 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ครับ 

           ผู้รับรอง 2 ท่าน คนที ่1 คอื นายสวิง  พงคส์ว่าง ส.อบต.ม.9 

   คนที่ 2 คอื นายนิตย์  เจริญรูป  ส.อบต.ม.9 

 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  บุญแนบ  ขอเชิญ สมาชิกสภาเสนอเลขานุการสภาปฏิบัติหน้าที่ช่ัวคราว 

ประธานสภาฯ คนต่อไป เชิญครับ เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเสนอรายชื่อคนตอ่ไป ให้ถอืวา่ นาย

ทรงศักดิ์  เจริญรูป ส.อบต.ม.5 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาปฏิบัติหน้าที่

ช่ัวคราว ในคร้ังนี ้ครับ 
 

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  3.1 ญัตติพจิารณาร่างขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประธานสภาฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที ่2 (ขัน้แปรญัตติ) ขอเชิญ

คณะผู้บริหารเสนอต่อสภา ครับ 
 

นายสุเมธ  ยอดทอง   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ    

เลขานุการสภาฯ ทุกท่านกระผมนายสุเมธ  ยอดทอง เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ข้อ 51 รายละเอียดดังนี้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษา

เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ

แกไ้ขเทา่นั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ 

ได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปร

ญัตติ หรือเห็นด้วยกับค าแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ

เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความใน

ข้อใดที่ได้มติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระส าคัญ     ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะลงติให้ส่งปัญหานั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่

เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่

ดังกล่าวแล้ว การพจิารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถา้ไม่เป็น

การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา

จนจบข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพรอ่งตามวรรคสามเกิดขึ้นใน

การพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจุลงมติให้ด าเนินการตาม

ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการ

พิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่ง

รายงานนั้น ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัด

ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง 

ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  
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นายเชาวลิต  บุญแนบ  ตามที่มีการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางรูป    

ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (1/2564) เมื่อวันเสาร ์ที ่14 สิงหาคม 2564 ได้มี

มติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 5 คน ขอเชิญประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย ขอเชิญครับ  
 

นายสมโชค  กามูณี  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทา่น ตามที่สภามีมติ 

ประธานคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติได้ประชุมเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ดังนี้ 

1. นายสมโชค  กามูณี   ประธานกรรมการแปรญัตติ 

2. นายนิตย์  เจริญรูป    เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 16 , 17 ,18 พ.ศ.

2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ ประชุมพิจารณาผลการ

แปรญัตติ ในวันจันทร ์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้น

ไป ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางรูป เพื่อรอรับเสนอค า

แปรญัตติจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ท่านใด ยื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมี

มติให้คงไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ได้รับทราบ 

ขอบคุณครับ 
  

นายเชาวลิต  บุญแนบ  จากการสรุปการรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร 

ประธานสภาฯ ญัตติ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

2565 เมื่อวันแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอเสนอแปรญัตติ และ

คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลง โดย

ให้คงไว้ตามร่างเดิม ในการพิจาณาวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) แห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอมติ

จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป หากสมาชิกสภาฯท่านใด

เห็นชอบให้ผ่านวาระที่ 2 โดยให้คงไว้ 

 

 

 /ซึ่งร่าง... 
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ซึ่งรา่งเดิมโดยไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลง เพื่อพิจารณาใน

วาระต่อไป สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรเห็นชอบวาระที่ 2  กรุณายกมือขึน้   
 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบญัตติพจิารณารา่งข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที ่2 (ขัน้แปรญัตติ)  ดงันี ้

  เห็นชอบ 14 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

  งดออกเสียง   1 เสียง 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) โดยให้ที่ประชุมลง 

มติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 หรือไม่ การพิจารณาในวาระนีจ้ะไม่มีการอภิปรายเพราะอยู่ใน

ขั้นลงมติแล้ว สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรุณายกมือขึน้ และสมาชิกสภา

ท่านใดไม่ เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 กรุณายกมือขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  ดงันี้ 

  เห็นชอบ 13 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

  งดออกเสียง   1 เสียง 

 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   เมื่อสภาแห่งนีไ้ด้พจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประธานสภา

ฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้ง 3 วาระครบถว้น 

และมีความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้น าเสนอให้

นายอ าเภออนุมัติ และผู้บริหารทอ้งถิ่นประกาศใช้ ต่อไป 

 

 

 

/เรื่อง... 
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เรื่อง ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 4/2564 
  

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ

ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 คร้ังที่ 4/2564  

ขอเชิญคณะผู้บรหิารเสนอต่อสภา ครับ 
 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกทา่นกระผม นายธินกร เชือ้กูลชาติ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบาง

รูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 

4/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอชี้แจง 

ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียด

โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  คร้ังที่ 4/2564 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  หน้า 59/74 

งบประมาณ 340,000.-บาท 

ข้อความเดิม 

โครงการก่อสรา้งคูระบายน้ าภายในต าบลบางรูป 

1. โครงการวางรางระบายน้ าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 8   

งบประมาณ 65,000.- บาท 

โดยท าการวางรางระบายน้ าส าเร็จรูป แบบรางย ูใหไ้ด้ขนาดปากกวา้ง 

0.25 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร พรอ้มฝาปิด พรอ้ม

วางท่อระบายน้ าขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.04 x 1.00 เมตร  

จ านวน 1 จุด รวม 5 ท่อน  

รายละเอียดตามแบบรูปองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

 

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่ 

1. โครงการวางรางระบายน้ าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 8   

งบประมาณ 65,000.- บาท 

โดยท าการวางรางระบายน้ าแบบรางยู ให้ได้ขนาดปากกว้าง 0.25 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร พร้อมฝาปิด พรอ้มวางท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุด รวม 5 ท่อน  

ข้อความเดิม 

2. โครงการวางรางระบายน้ าบ้านนายชัยยนัต์  ใจสวา่ง ถึง ถนน

ชลประทาน หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 270,000.- บาท 

โดยท าการวางรางระบายน้ าส าเร็จรูป แบบรางย ูใหไ้ด้ขนาด

ปากกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 212.00 เมตร พร้อม

ฝาปิด พรอ้มวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 x 1.00 เมตร 

จ านวน 2 จุด รวม 16 ทอ่น  

รายละเอียดตามแบบรูปองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

ข้อความใหม่ 

2. โครงการวางรางระบายน้ าบ้านนายชัยยนัต์  ใจสวา่ง ถึง ถนน

ชลประทาน หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 270,000.- บาท 

โดยท าการวางรางระบายน้ าแบบรางยู ใหไ้ด้ขนาดปากกว้าง 

0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 212.00 เมตร พรอ้มฝาปดิ 

พรอ้มวางทอ่ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.04 x 1.00 เมตร 

จ านวน 2 จุด รวม 16 ทอ่น  

  ข้อความเดิม 

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ าบนถนนสายศูนย์ประชุม 

หมู่ท่ี 6 ถึง บ้านนายส าเริง เดชะ หมู่ท่ี 2 งบประมาณ 157,000.- 

บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

โดยท าการเทคอนกรีตกันน้ าเซาะขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 

60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคอนกรีตรัดปากท่อ ขนาดกวา้ง  

4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

ก าหนด พรอ้มติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่ 

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ าบนถนนสายศูนย์ประชุม 

หมู่ท่ี 6 ถึง บ้านนายส าเรงิ เดชะ หมู่ท่ี 2 งบประมาณ 157,000.- 

บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

โดยท าการเทคอนกรีตกันน้ าเซาะขนาดกวา้ง  4.00 เมตร ยาว 

60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 240 ราตรางเมตร

และเทคอนกรีตรัดปากทอ่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบรูปองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางรูปก าหนด พรอ้ม

ติดตัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

ข้อความเดิม 

4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ าบนถนนสาย รพช. หมู่ท่ี 

6 ถึง ควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 166,000.- บาท 

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

โดยท าการวางทอ่ระบายน้ า มอก.คุณภาพชั้นที ่3 ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน และเทคอนกรีตรัด

ปากท่อ ขนาดกวา้ง 2.00x 4.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตกันน้ าเซาะ

ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืขนาด

พืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 234.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบรูปองคก์าร

บรหิารส่วนต าบลบางรูปก าหนด พรอ้มตดิตั้งปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

ข้อความใหม่ 

4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ าบนถนนสาย รพช. หมู่ท่ี 

6 ถึง ควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 166,000.- บาท 

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

โดยท าการวางทอ่ระบายน้ า มอก.คุณภาพชั้นที ่3 ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน และเทคอนกรีตรัด

ปากท่อ ขนาดกวา้ง 2.00x 4.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตกันน้ าเซาะ

ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืขนาด

พืน้ที่ไม่นอ้ยกวา่ 225.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบรูปองคก์าร

บรหิารส่วนต าบลบางรูปก าหนด พรอ้มตดิตั้งปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

 

 

/ทั้งนี.้.. 
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  ทั้งนี้  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้ งนี้  เพื่อการ

ด าเนินการจัดท ารางระบายน้ า โดยใช้วิธีการจัดท าขึ้นเอง แทนการ

จัดหาแบบรางระบายส าเร็จรูป ครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ตามญัตติขออนุมัตพิิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 มีสมาชิก

สภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานสภาฯ 

กระผมขอมตใินที่ประชุม เรื่องญัตติขออนุมัตพิิจารณาแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2564 (โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภายในต าบลบางรูป) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 

สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมอืขึน้  ครับ 
 

มติที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 ด้วย

คะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นชอบ   จ านวน   13 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     1  เสียง 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มคีณะผู้บริหาร หรอื 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภปิรายหรอืไม่  ถ้าไม่มี กระผมต้อง

ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม 
 

 

ปิดการประชุมเวลา ๑6.00 น.     

 

ลงช่ือ......................................... 

                (นายทรงศักดิ์  เจรญิรูป) 

               รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

            ผูจ้ดรายงานประชุม 

/ลงช่ือ... 
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ลงช่ือ...................................... 

                  (นายเชาวลิต  บุญแนบ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

         ผูร้ับรองรายงานประชุม 

 

 

      ลงช่ือ.......................................... 

                (นายสมโชค กามูณ)ี 

          ผูต้รวจรายงานประชุมคนที่หนึ่ง 

 

      ลงช่ือ......................................... 

                (นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์) 

            ผูต้รวจรายงานประชุมคนที่สอง 

 

      ลงช่ือ......................................... 

                 (นายสวิง  พงศ์สว่าง) 

           ผูต้รวจรายงานประชุมคนที่สาม 

 

 

  
 

 


