
บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี ๑/๒๕๖4) 

วันเสาร ์ที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖4  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเชาวลิต           บุญแนบ ประธานสภาฯ  

๒. นายทรงศักดิ์          เจรญิรูป รองประธานสภาฯ  

๓. นายสุเมธ               ยอดทอง เลขานุการสภาฯ  

4. นายสุคนธ์              แก้วเมฆา ส.อบต.ม.๒  

5. นายสมโชค             กามูณี ส.อบต.ม.๓  

6. นายสมบูรณ์           ทับทิมเมอืง ส.อบต.ม.๓  

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

8. นายสุเวียง             เชือ้กูลชาติ ส.อบต.ม.๕  

9. นายวิสิทธิ์              บุญจันทร์ ส.อบต.ม.๖  

๑0. นายวีระวุฒิ            บัวเผียน ส.อบต.ม.๖  

๑1. 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 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี ๑/๒๕๖4) 

วันเสาร ์ที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖4  

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 สุเมธ ยอดทอง 

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

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

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

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

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

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

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

๑1. 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                  เชื้อกูลชาติ นายก อบต. ธินกร  เชื้อกูลชาติ 

๒. นายสุเทพ                 ใจสว่าง รองนายก - 

๓. นายธีระศักดิ์              เจริญรูป รองนายก ธีระศักดิ์  เจรญิรูป 

๔. นายสุวิทย์                 เดชะ เลขานุการนายก สุวิทย์  เดชะ 

 

 

 

 

 



รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังท่ี ๑/๒๕๖4) 

วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖4  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุมนายสุเมธ ยอดทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป นับจ านวน

สมาชิก ปรากฏว่าสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญนายเชาวลิต บุญแนบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม และด าเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  1.1 เรื่อง อ าเภอทุ่งใหญ่ตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัย  

ประธานสภาฯ   เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

1.2 เรื่อง การได้รับเงินอุดหนุนด้านกีฬาและท่องเที่ยว การก่อสร้างสนาม

ฟุตซอล หมู่ที่ 1 , 2 และ 5 

1.3 เรื่อง กรมทางหลวงได้นัดร่วมประชุมประชาคม งานก่อสร้างสะพาน

คลองสินปุน หมู่ที่ 5 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  พร้อมกับ อบต.สิน

เจริญ 
 

ท่ีประชุม   - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  (ครั้งท่ี 1/๒๕๖4) 
 

มติท่ีประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผา่นมาโดยไม่มีการแกไ้ข - 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 ญัตติเสนอรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 (ขั้นรับหลักการ) 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ญัตติเสนอร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญคณะผู้บรหิารเสนอตอ่สภา ครับ 

 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกทา่นกระผมนายก นายธินกร เชือ้กูลชาติ นายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลบางรูป ญัตติญัตติเสนอร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ดงันี ้

/ค าแถลง... 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 บัดนี ้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี ้

ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้

ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2565  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง  

1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันที่ 30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 33,972,960.29 บาท 

1.1.2 เงินสะสม   จ านวน   9,607,433.44 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงนิสะสม  จ านวน   9,205,257.66 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ...-..โครงการ                   

                รวม ...............-..............บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน...6....โครงการ  

 รวม ..649,000.00....บาท 

1.2 เงินกู้คงคา้ง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี  30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.

2564 

2.1 รายรับจรงิ  จ านวน 41,615,492.75 บาท ประกอบด้วย 

     หมวดภาษีอากร    จ านวน         79,080.39  บาท 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน            6,435.60 บาท 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน          36,484.02 บาท 

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ านวน          0.00 บาท 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน        137,410.00 บาท 

     หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                     0.00 บาท 

     หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  17,495,827.56 บาท 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  23,860,255.18 บาท 

 

/2.2 เงินอุดหนุน... 
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  14,480,700.00 บาท 

                   (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  31,667,129.07 บาท ประกอบด้วย 

         งบกลาง    จ านวน       10,455,766.00  บาท 

         งบบุคลากร     จ านวน..........7,891,282.00...บาท 

        งบด าเนินงาน    จ านวน         7,051,381.07  บาท 

   งบลงทุน    จ านวน         2,730,700.00  บาท 

        งบเงินอุดหนุน   จ านวน         3,538,000.00  บาท 

       งบรายจา่ยอื่น   จ านวน                         0.00  บาท 
 

2 . 4  ร า ย จ่ า ย ที่ จ่ า ย จ า ก เ งิ น อุ ด ห นุ น ที่ รั ฐ บ า ล ใ ห้ โ ด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์                           

จ านวน  12,378,698.00 บาท 

 2 . 5   มี ก า ร จ่ า ย ที่ จ่ า ย จ า ก เ งิ น ส ะ ส ม เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่                          

จ านวน  12,004,000.00 บาท 

 2.6  รายจา่ยที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม        จ านวน                0.00 บาท 

 2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้          จ านวน                0.00 บาท 

3. งบเฉพาะการ 

    ประเภทกิจการ........................-....................... 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.......มีรายรับจรงิ จ านวน......-......บาท รายจา่ยจริง จ านวน........-.......บาท 

 เงินกูจ้ากธนาคาร / อื่นๆ     จ านวน........-.......บาท 

 ยืมเงนิสะสม      จ านวน........-.......บาท 

 ก าไรสะสม/ขาดทุนสะสม    จ านวน........-.......บาท 

 เงินฝากธนาคาร ณ วันที่........................................... จ านวน........-.......บาท 

 ทรัพย์รับจ าน า      จ านวน.........-......บาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

/ตารางรายรับ... 
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ตารางรายรับ 

 รายรับจริง ปี 2563 ประมาณการ ป ี2564 ประมาณการ ป ี2565 

รายได้จัดเก็บเอง    

  หมวดค่าภาษีอากร 99,031.92 100,000.00 100,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,800.25 60,000.00 10,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 126,737.30 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 137,952.10 30,000.00 80,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 372,789.68 390,000.00 390,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 21,211,218.97 24,000,000.00 24,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,211,218.97 24,000,000.00 24,000,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 26,711,557.00 26,000,000.00 26,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

26,711,557.00 26,000,000.00 26,000,000.00 

รวม 48,295,565.65 50,390,000.00 50,390,000.00 
 

ส าหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

2565 รายละเอียดทั้งหมดทั้งด้านรายรับรายจ่าย รายละเอียด

โครงการต่างๆ ปรากฏตามเอกสารร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับแล้วนั้น  
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ตามที่คณะผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายขอเชญิ  

นายสุพรชัย  ใจสว่าง  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 8 ครับ 
 

นายสุพรชัย  ใจสว่าง  กระผมนายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 8 ประธานสภาฯ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2565 มกีารจัดท าถึง 80 หนา้ สมาชิกสภาทุกท่านไปดูงบลงทุน

ของกองช่างเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ประเด็นส าคัญในส่วนของอาหาร

กลางวันเด็กแตล่ะโรงเรยีน การตัง้งบประมาณไว้ไม่มีความจ าเป็น 
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เพราะอยู่ในช่วงระบาดของ โรคโควิด - 19 ซึ่งโรงเรียนเปิดจริงไม่กี่

วัน ต้องการให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม นอกจาก

เบิกจ่ายแต่อาหารกลางวัน เพียงอย่างเดียว ส่วนการก่อสร้างถนนแต่

ละสายระยะทางได้น้อยมาก หรือน้ ามันราคาสูงขึ้นท าให้วัสดุก่อสร้าง

สูงไปด้วย ขอบคุณครับ  
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ นายสุเวียง   

ประธานสภาฯ   เชื้อกูลชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายสุเวียง  เชือ้กูลชาติ  กระผมนายสุเวียง เชื้อกูลชาติ ส.อบต.ม.5 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 5 ประธานสภาฯ กระผมเห็นว่า การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2565 การตั้ งงบประมาณจัดหาเตียง        

เฟาว์เลอร์ ซื้อมาแล้วการบริหารจัดการในการจัดเก็บเตียงเฟาว์เลอร์

จะท าอย่างไร  ส าหรับก่อสร้างป้ายถนน/ซอย จะจัดสรรแต่ละหมู่บ้าน

อย่างไร เพราะมีหลายซอยเยอะมาก ส่วนโครงการแข่งขันกีฬามิได้

จัดการแข่งขัน เพราะอยู่ในช่วงสถานการณโ์รคระบาด โควิด – 19 น า

งบประมาณส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวในช่วงนี้ ขอบคุณ

ครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ นายวิสิทธิ ์ 

ประธานสภาฯ   บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 6 ครับ 
 

นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์    กระผมนายวิสิทธิ์  บุญจันทร์ ส.อบต.ม.6 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 6 ประธานสภาฯ กระผมมีความคิดเห็นว่า การจัดท าร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างพื้นฐาน 

ในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้ ได้เพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ต้องเห็น

ถึงความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้าน ถนนก็มีความจ าเป็นในการแก้ไข

ปัญหา เรื่องน้ าประปาก็เช่นกัน ต้องหาทางรองรับความเดือดร้อนใน

ส่วนนี้ด้วย เพราะรายได้น้ าประปาเป็นรายได้ที่จัดส่ง อบต.บางรูป    

มาโดยตลอด ควรที่จะให้ความส าคัญประเด็นนี้ใหม้าก ขอบคุณครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ  

ประธานสภาฯ   นายสมบูรณ์ ทับทิมเมอืง บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ครับ 
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นายสมบูรณ์ ทับทิมเมอืง  กระผมนายสมบูรณ์  ทับทิมเมอืง ส.อบต.ม.3 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม.3 ประธานสภาฯ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2565 การตั้ งงบประมาณรถเข็น มากเกินไป ราคาตาม

ท้องตลาด ประมาณ 3,500 บาท 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ  

ประธานสภาฯ   นายสมโชค  กามูณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายสมโชค  กามูณี  กระผมนายสมโชค  กามูณี ส.อบต.ม.3 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม.3 ประธานสภาฯ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ .2565 ตั้ งงบประมาณส่วนใหญ่  อยู่ ในส านักปลัด ส่วน

งบประมาณงานกองช่าง ได้รับการจัดสรรตามความจ าเป็นที่สมาชิก

สภาเสนอต่อคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ  
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ  

ประธานสภาฯ   นายทรงศักดิ์  เจริญรูป  รองประธานสภา อบต.บางรูป ครับ 
 

นายทรงศักดิ์  เจริญรูป  กระผมนายทรงศักดิ์  เจรญิรูป รองประธานสภา อบต.บางรูป 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565  การจัดสรรงบประมาณมีแต่โครงการก่อสร้าง

ถนน และน างบประมาณมาต่อเตมิถนนใหต้ลอดทั้งสาย ขอบคุณครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ  

ประธานสภาฯ   นายวิชัยพร  ช านาญกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายวิชัยพร  ช านาญกิจ  กระผมนายวิชัยพร  ช านาญกิจ ส.อบต.ม.4 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม.4 ประธานสภาฯ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2565 รายละเอียดบางส่วนขาดหายไป การขอเพิ่มเติมถนนสาย

ยูงงาม หมู่ที่ 9 มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการ

ก่อสร้างถนนสายยูงงาม ถึง บ้านนายจารึก พงศ์สว่าง หมู่ที่ 9 แต่มา

รอบนี้ เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนพุน หมู่ที่ 4 

ถึง ยูงงาม หมูท่ี่ 9 ขอบคุณครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างขอเชญิ  

ประธานสภาฯ   นายนิตย์  เจริญรูป สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ครับ 
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นายนิตย์  เจริญรูป  กระผมนายนิตย์  เจรญิรูป ส.อบต.ม.9 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม.9 ประธานสภาฯ การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการ

ก่อสร้างถนนสายยูงงาม หมู่ที่ 9 แต่ปีที่ผ่านมาหมู่ที่ 4 ได้มีการ

บุกเบิกถนนตลอดทั้งสาย ซึ่งมีการตั้งโครงการก่อสร้างถนนใหม่ เป็น

โครงการก่อสร้างถนนสายควนพุน หมู่ที่  4 ถึง ยูงงาม หมู่ที่  9 

ขอบคุณครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ขอเชญิคณะผู้บริหารอภปิรายในเรื่องดังกล่าวที่ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภา ทั้ง 8 ท่าน อภปิรายและสอบถาม ครับ 
 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชือ้กูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป จากกรณีที่สมาชิกสภาได้สอบถามตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 

  1. เรื่องอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การจัดซื้อเรื่อง

ดังกล่าว อาหารเสริมนมตอ้งนัดเด็กและผูป้กครองมารับเพื่อพากลับ

บ้าน  อาหารกลางวันตอ้งชดเชยเป็นเงินให้ตามระเบียบ เพราะชว่งนี้

เด็กต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน  

  2. เรื่องเตียงเฟาวเ์ลอร์ จะมีการประชุมผูท้ี่ดูแลบ ารุงรักษา

ต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง ต้องมีระเบียบและข้อบังคับไว้ให้เจา้

พนักงานพัสดุเป็นผูดู้แล 

  3. เรื่องป้ายซอย ทุกหมู่บ้านจะมีการจัดสรรไม่เท่ากัน เพราะ

ผูบ้ริหารจะจัดใหต้ามซอยที่มคีวามจ าเป็นต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน 

  4. เรื่องการตดิตั้งไฟกระพริบ ตามแยกต่างๆ เช่น สามแยก  

สี่แยกของถนน หรอื ถนนสายหลัก ในต าบล  

  5. เรื่องการซ่อมแซมถนน เพื่อที่จะไปพัฒนาแตล่ะหมูบ่้าน 

งบประมาณก็จะมีการจัดสรรเพิ่มทุกหมูบ่้าน เพราะผูบ้ริหารได้

เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนทุกหมูบ่้าน  

  6. เรื่องน้ าประปาหมูบ่้าน ระยะเวลาอีกสักประมาณ 1 – 2 

เดือน จะมีการด าเนินการระบบประปาอีกครั้ง  

  6.1 ประปา หมู่ที่ 1 ลงตัวแล้ว 

  6.2 ประปา หมู่ที่ 2 บ้านนายจ าเรญิ มกีารแก้ไขโดยการเจาะ

บ่อใหม ่
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  6.3 ประปา หมูท่ี่ 3 น้ าประปามีเพียงพอ 

  6.4 ประปา หมูท่ี่ 4  มีการย้ายถังประปา 

  6.5 ประปา หมูท่ี่ 5 ก าลังก่อสร้างประปาลูกใหม่ 

 6.6 ประปา หมู่ที่ 6 ประปาโครงถักน้ าในบ่อไม่พอ และจะท า

การย้ายถังประปาจากสนามกีฬาไปตั้ง หมูท่ี่ 6  

  6.7 ประปา หมูท่ี่ 7 น้ าประปามีเพียงพอ 

  6.8 ประปา หมูท่ี่ 8 น้ าประปามีเพียงพอ 

  6.9 ประปา หมูท่ี่ 9 ลงตัวแลว้ 

  7. เรื่อง งบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา เมื่อมีการจัดท า

โครงการ จะโอนงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้กับการแก้ไขปัญหาโรค       

โควิด – 19 เพื่อพี่นอ้งประชาชน 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ขอเชิญ นายธีระศักดิ์ เจริญรูป รองนายกอบต. อภิปรายใน

ประธานสภาฯ   เรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ครับ 
 

นายธีระศักดิ์  เจรญิรูป     เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

รองนายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธีระศักดิ์  เจรญิรูป รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกอบต.   บางรูป จาก

การตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในทุกปีที่ผ่านมา มุ่งเน้น

โครงสร้างพื้นฐานมากกว่า แต่การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายในปีนี้ มาจัดการในเรื่องความปลอดภัยสุขภาพของประชาชน 

การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการศึกษาวิชาชีพต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค 

เชน่ ค่าไฟฟ้า ที่ท าการ อบต. , กล้อง CCTV ,         หอกระจายข่าว , 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , สนามกีฬากลาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของกองช่าง 

เพื่อรองรับเครื่องจักร จาก อบจ. โครงการ “ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จะมีการประชุมประชาคมกับหมู่บ้านในการปลูกต้น

บานบุรี ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านคิดปลูกต้นไม้ตามถนนของแต่ละ

หมูบ่้าน สภาวัฒนาธรรมอบต. มีกิจกรรมที่ต้องท า เช่น แห่จาด แห่ผ้า

ขึ้นธาตุ อบรมกิจกรรมต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา ที่งบประมาณ

เพิ่มขึน้ในปีนี้ โครงการอาสาบริบาล จ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 

จ านวน 2 คน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ต้องมีการจัดประชุม

ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ขอบคุณครับ  

 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอกีหรือไม่ ถ้าไม่มี 

ประธานสภาฯ กระผมขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรุณายกมอืขึน้   

ครับ 
 

มติที่ประชุม  - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  รับหลักการ   จ านวน 14 เสียง 

  ไม่รับหลักการ   จ านวน   -  เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน   1  เสียง 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  การประชุมสมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุม    

ประธานสภาฯ มีมตริับร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

2565 ด้วยคะแนน 14 เสียง ไม่รับหลักการไม่มี งดออกเสียง         

1 เสียง ในการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติขอเสนอท่านสมาชิก

สภาฯ ว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน และขอให้เสนอชื่อ

บุ คคลที่ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ นกรรมการแปรญั ตติ  โ ดยการ เสนอ ชื่ อ

คณะกรรมการแปรญัตติ 1 คน จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

ขอเชญิครับ 
 

นายวิชัยพร  ช านาญกิจ  กระผมนายวิชัยพร  ช านาญกิจ ส.อบต.ม.3 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม.3  ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 5 คน ครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีถือวา่ 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 

คน ตอ่ไปขอให้เสนอรายชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอเชิญ

ครับ 

นายสุเวียง  เชือ้กูลชาติ  กระผมนายสุเวียง เชื้อกูลชาติ ส.อบต.ม.5 กระผมขอเสนอ 

ส.อบต.ม.5 นายสมโชค  กามูณี  ส.อบต.ม.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ       

คนที่ 1  

  มีผู้รับรอง 2 คน ผู้รับรองคนที่  1 นายสวิง  พงค์สว่าง         

ส.อบต.ม.9 ผูร้ับรองคนที่ 2 นายวิสิทธิ์  บุญจันทร์ ส.อบต.ม.6 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายสมโชค  กามูณี ส.อบต.ม.3 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่ อ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอเชญิครับ 
 

นายวิสิทธิ์  บุญจันทร์  กระผมนายวิสิทธิ์  บุญจันทร์ ส.อบต.ม.6 กระผมขอเสนอ 

ส.อบต.ม.6 นายสมบูรณ์  ทับทิมเมือง ส.อบต.ม.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ       

คนที่ 2  

  มีผู้รับรอง 2 คน ผู้รับรองคนที่  1 นายนิตย์   เจริญรูป         

ส.อบต.ม.9 ผูร้ับรองคนที่ 2 นายสุคนธ์  แก้วเมฆา ส.อบต.ม.2 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายสมบูรณ์  ทับทิมเมือง ส.อบต.ม.3 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่ อ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญครับ 
 

นายวิโรจน ์ ศรเีทพ  กระผมนายวิโรจน ์ ศรีเทพ ส.อบต.ม.7 กระผมขอเสนอ 

ส.อบต.ม.7 นายนิตย์  เจริญรูป ส.อบต.ม.9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

  มีผู้รับรอง 2 คน ผู้รับรองคนที่ 1 นายวิชัยพร  ช านาญกิจ      

ส.อบต.ม.4 ผูร้ับรองคนที่ 2 นายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายนิตย์  เจริญรูป ส.อบต.ม .9 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ขอเชิญครับ 
 

นายสวิง  พงค์สว่าง  กระผมนายสวิง  พงคส์ว่าง ส.อบต.ม.9 กระผมขอเสนอ 

ส.อบต.ม.9 นายวิชัยพร  ช านาญกิจ ส.อบต.ม.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    

คนที่ 4  

  มีผู้รับรอง 2 คน ผู้รับรองคนที่  1 นายวิโรจน์  ศรี เทพ         

ส.อบต.ม.7 ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมโชค  กามูณี ส.อบต.ม.3 

 

 

 

 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายวิชัยพร  ช านาญกิจ ส.อบต.ม.4 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  4  ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่ อ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ขอเชญิครับ 
 

นายสุพรชัย  ใจสว่าง  กระผมนายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 กระผมขอเสนอ 

ส.อบต.ม.8 นายวิโรจน์  ศรีเทพ ส.อบต.ม.7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        

คนที่ 5  

  มีผู้รับรอง 2 คน ผู้รับรองคนที่  1 นายธีระชัย  ศรีสุขใส       

ส.อบต.ม.8  ผูร้ับรองคนที่ 2 นายสุเวียง เชื้อกูลชาติ ส.อบต.ม.5 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายวิโรจน์  ศรีเทพ ส.อบต.ม.7 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  เมื่อที่ประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติครบตาม 

ประธานสภาฯ จ านวนที่ก าหนดแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ดังนี้ 

  1. นายสมโชค  กามูณี  ส.อบต.ม.3 

  2. นายสมบูรณ์  ทับทิมเมอืง ส.อบต.ม.3 

  3. นาย นิตย์  เจริญรูป   ส.อบต.ม.9 

  4. นายวิชัยพร  ช านาญกิจ ส.อบต.ม.4 

  5. นายวิโรจน ์ ศรเีทพ  ส.อบต.ม.7 
 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 

ล าดับถัดไป ขอเชิญครับ 
 

นายสมโชค  กามูณี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสมโชค   

ส.อบต.ม.3 กามูณี ขอเสนอให้มีค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ตั้งแต่วันที่  

16 , 17, 18  สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -  

16.30 น.  

 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  บุญแนบ  สมาชิกสภาท่านใด เห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก 

ประธานสภาฯ สภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าเป็นมติที่ประ ชุมก าหนด

ระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงวันที่  16 , 17, 

18  สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -  16.30 น. 

สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นควรแก้ ไขเพิ่ม เติมในร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้เสนอค า

แปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนดต่อคณะกรรมการแปรญัตติ        

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป โดยค าเสนอนั้น

ต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อยหนึ่งคน ส าหรับการเลือก

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปร

ญัตติ  ขอมอบให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ด าเนินการนัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป ขอเชิญเลขานุ การสภาฯ แจ้ง

ก าหนดการนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
 

นายสุเมธ  ยอดทอง  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสุเมธ   

เลขานุการสภาฯ ยอดทอง ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ เมื่อเสร็จจากการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ในวันนี้ขอให้สมาชิกสภาฯที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยกระผมขอนัดประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อด าเนินการคัดเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ต่อไป 
 

 3.2 ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 และขอโอน

เงินเพิ่ม และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้งโครงการจ่าย

ขาดเงนิสะสม คร้ังท่ี 4 / 2564  

 3.2.1 ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ

ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 และขอโอน 

เงินเพิ่ม ขอเชญิคณะผู้บริหารเสนอต่อสภา ครับ 

 

/นายธินกร... 
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นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

และขอโอนเงินเพิ่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 

การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จงึขอช้ีแจง ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียด

โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564   

ข้อความเดิม 

1.  โครงการติดตั้ ง ไฟส่องสว่างแบบโซล่า เซลล์  จ านวน  

400,000 บาท 

โดยด าเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ า

กว่า 300 วัตต์ ความสูง 5 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่ อบต.

บางรูป ก าหนด  

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา้59 ข้อ 52 ) 

ข้อความใหม่ 

1. โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภายในต าบลบางรูป จ านวน 11 ชุด งบประมาณ 400,000 

บาท 

โดยด าเนินการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

หลอดชนิด LED แสงสีขาว ขนาดไม่ต่ ากว่า 180 วัตต์ ความสว่าง 

5,000 Lumen สามารถตั้งการเปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ พร้อมเสา ขนาด 

3 นิ้ว ยาว 5 เมตร เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 

แถบ  

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา้59 ข้อ 52 ) 

 

 

/ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ท าให้หมู่บ้านมีภาระรับ

ค่าใช้จ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องมาเปลี่ยนแปลงใช้แบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึ่งเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ขอบคุณครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ตามญัตติขออนุมัตพิิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

ประธานสภาฯ โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564           

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่ ม เติมอีกหรือไม่  ถ้ า ไม่มี

ประธานสภาฯ กระผมขอมติในที่ประชุม เรื่องญัตติขออนุมัติพิจารณา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2564 (โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงาน

แสงอาทิตย์ ภายในต าบลบางรูป) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณา

ยกมอืขึน้ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมอืขึน้  ครับ 
 

มติที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

(โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในต าบล

บางรูป) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นชอบ   จ านวน   13 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     2  เสียง 
 

3.2.2 ญัตติขออนุมัติพิจารณาขอโอนเงินเพิ่มโครงการติดตั้งชุด

โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์ภายในต าบลบางรูป  
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ญัตติขออนุมัติพิจารณาขอโอนเงินเพิ่มโครงการติดตั้งชุด

ประธานสภาฯ   โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในต าบลบางรูป ขอเชญิ 

คณะผู้บริหารเสนอต่อสภา ครับ 
 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาขอโอนเงินเพิ่มโครงการ

ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในต าบลบางรูป 

ดังนี้ 

 

/โครงการ... 
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โครงการขอโอนเพิ่ม 

ข้อความเดิม 

1. โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภายในต าบลบางรูป จ านวน 11 ชุด งบประมาณ 400,000 

บาท 

โดยด าเนินการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

หลอดชนิด LED แสงสีขาว ขนาดไม่ต่ ากว่า 180 วัตต์ ความสว่าง 

5,000 Lumen สามารถตั้งการเปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ พร้อมเสา ขนาด 

3 นิ้ว ยาว 5 เมตร เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 

แถบ  

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา้59 ข้อ 52 ) 

 ขอโอนเพิ่ม 

1.โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน

ต าบลบางรูป จ านวน 13 ชุด งบประมาณ 470,000 บาท 

โดยด าเนินการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

หลอดชนิด LED แสงสีขาว ขนาดไม่ต่ ากว่า 180 วัตต์ ความสว่าง 

5,000 Lumen สามารถตั้งการเปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ พร้อมเสา ขนาด 

3 นิ้ว ยาว 5 เมตร เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 

แถบ  

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา้59 ข้อ 52 ) 

  การขอโอนเพิ่มโครงการดังกล่าว รวมทั้งหมดเป็น 24 จุด     

มีความจ าเป็นเนื่องจากจะติดตั้งไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่ให้

ทั่วถึงทุกจุดภายในต าบลบางรูป ครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ตามญัตติขออนุมัตพิิจารณาขอโอนเงนิเพิ่มโครงการตดิตั้งชุด 

ประธานสภาฯ โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณลานกีฬาภายในต าบล

บางรูป จ านวน 13 จุด มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก

หรือไม่ ถ้าไม่มีประธานสภาฯ กระผมขอมติในที่ประชุม เรื่องญัตติขอ

อนุมัติพิจารณาขอโอนเงินเพิ่มโครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในต าบลบางรูป จ านวน 13 จุด สมาชิกสภา

ฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ 

กรุณายกมอืขึน้  ครับ 

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาขอโอนเงินเพิ่ม

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในต าบล

บางรูป จ านวน   13 จุด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นชอบ   จ านวน   13 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     2  เสียง 
 

 3.2.3 ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม คร้ังท่ี 3 / 2564 

 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

ประธานสภาฯ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 / 2564  ขอเชิญคณะผู้บริหาร

เสนอต่อสภา ครับ 

 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง     

ค าช้ีแจงโครงการจา่ยขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 / 2564 ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 

1/2563) วันพฤหัสบดี ที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (เวลา 

09.00 น.)   

ข้อความเดิม 

1 . โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ภายในต าบลบางรูป         

โดยด าเนินการตามเป้าหมายและรายละเอียด ดังนี้  

1.1 โครงการติดตั้ ง ไฟส่องสว่างบริ เวณสนามกีฬา หมู่ที่  2 

งบประมาณ 67,000.- บาท(แผนงานเคหะและชุมชน) 

ค าชี้แจง ท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยท าการติดตั้งโคมไฟ

สปอตไลท์ LED 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 12 ชุด 

รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

 

 

 

/1.2 โครงการ... 
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1.2 โครงการติดตั้ ง ไฟส่องสว่ างบริ เวณสนามกีฬา หมู่ที่  4 

งบประมาณ 67,000.- บาท(แผนงานเคหะและชุมชน) 

ค าชี้แจง ท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยท าการติดตั้งโคมไฟ

สปอตไลท์ LED 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 12 ชุด 

รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

1.3 โครงการติดตั้ ง ไฟส่องสว่างบริ เวณสนามกีฬา หมู่ที่  5 

งบประมาณ 67,000.- บาท(แผนงานเคหะและชุมชน) 

ค าชี้แจง ท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยท าการติดตั้งโคมไฟ

สปอตไลท์ LED 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 12 ชุด 

รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

1.4 โครงการติดตั้ ง ไฟส่องสว่างบริ เวณสนามกีฬา หมู่ที่  6 

งบประมาณ 67,000.- บาท(แผนงานเคหะและชุมชน) 

ค าชี้แจง ท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยท าการติดตั้งโคมไฟ

สปอตไลท์ LED 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 12 ชุด 

รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

1.5 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 

งบประมาณ 67,000.- บาท(แผนงานเคหะและชุมชน) 

ค าชี้แจง ท าการติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยท าการติดตั้งโคมไฟ

สปอตไลท์ LED 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 12 ชุด 

รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หน้า 88 ขอ้ 62) 

ข้อความใหม่ 

1. โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ภายในต าบลบางรูป โดย

ด าเนนิการตามเป้าหมายและรายละเอียด ดังนี้  

1.1 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน

ต าบลบางรูป จ านวน 9 ชุด งบประมาณ 335,000 บาท 

โดยด าเนินการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

หลอดชนิด LED แสงสีขาว ขนาดไม่ต่ ากว่า 180 วัตต์ ความสว่าง 

5,000 Lumen สามารถตั้งการเปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ พร้อมเสา ขนาด 

3 นิ้ว ยาว 5 เมตร เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ติดสติ๊กเกอร์ 

 

 

/สะท้อนแสง... 
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สะท้อนแสง 2 แถบ  

รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด     

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 หนา้ 88 ขอ้ 62)  
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ตามญัตติขออนุมัตพิิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง      

ประธานสภาฯ โครงการจา่ยขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 / 2564 มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานสภาฯ กระผมขอมติในที่

ประชุม เรื่องญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง     

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 / 2564 สมาชิกสภาฯท่านใด

เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายก   

มอืขึน้  ครับ 
 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าชี้แจง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 / 2564 ด้วยคะแนน

เสียง ดังนี ้

  เห็นชอบ   จ านวน   13 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     2  เสียง 
 

 3.3 ญัตติขออนุมัติกันเงนิโครงการ ประจ าปี พ.ศ.2564 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  ญัตติขออนุมัติกันเงนิโครงการ ประจ าปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ ขอเชญิคณะผู้บริหารเสนอต่อสภา ครับ 

 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินโครงการ ประจ าปี พ.ศ.

2564 ดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

1.1 โครงการวางรางระบายน้ าบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 

8 งบประมาณ 65,000 บาท 

 

 

 

/1.2 โครงการ... 
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         1.2 โครงการวางระบายน้ าบริเวณบ้านนายชัยยันต์  ใจสว่าง ถึง  

     ถนนชลประทาน หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 275,000 บาท 

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ  

นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

2.1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

งบประมาณ 76,000 บาท 

2.2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 7 

งบประมาณ 36,000 บาท 

2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2   

งบประมาณ 98,000 บาท 

2.4 โครงการปรับปรุง ต่อเตมิ หอ้งน้ า อาคารอเนกประสงค์     

 หมูท่ี่ 6 งบประมาณ 99,000 บาท 

เหตุผลที่มคีวามจ าเป็นในการกันเงินในครั้งนี้ เนื่องจากกองช่างไม่ 

สามารถท าได้ทัน เพราะมีโครงการที่ด าเนินการอีกมาก จึงขอกันเงิน

โครงการกรณีไม่มหีนี้ผูกพันในส่วนนีไ้ว้ เพื่อด าเนนิการในปีถัดไป ครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ        มีสมาชิกสภาท่าน ใดจะอภปิรายเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ขอเชญิ 

ประธานสภาฯ   นายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 ครับ 
 

นายสุพรชัย  ใจสว่าง       กระผมนายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 8                         ประธานสภาฯ โครงการกันเงนิ ของหมู่ที่ 8 กระผมเห็นว่าท าไมยังไม่มี 

การด าเนินการในปีงบประมาณนี ้ของโครงการวางรางระบายน้ า 

บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 เมื่อเห็นวา่มีการกันเงนิไว้แล้ว 

งบประมาณไม่ตกก็พอใจ ขอบคุณครับ 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ        ตามญัตติขออนุมัตกิันเงนิโครงการ ประจ าปี พ.ศ.2564  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่ ม เติมอีกหรือไม่  ถ้ า ไม่มี

ประธานสภาฯ กระผมขอมติในที่ประชุม เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงิน

โครงการ ประจ าปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบกรุณายก

มอืขึน้ สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมอืขึน้  ครับ 
 

 

 

 

/มตทิี่ประชุม... 
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ที่ประชุม  - มีมตเิห็นชอบ ญัตติขออนุมัติกันเงินโครงการ ประจ าปี พ.ศ.

2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นชอบ   จ านวน   14 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     1  เสียง 
 

 3.4 ญัตติขอพิจารณาย้ายถังประปานครหลวง หมู่ที่ 4 และย้าย

ถังประปาแชมเปญ หมู่ที่ 1 
 

นายเชาวลิต  บุญแนบ  ญัตติขอพิจารณาย้ายถังประปานครหลวง หมูท่ี่ 4  

ประธานสภาฯ และย้ายถังประปาแชมเปญ หมู่ที่ 1 ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอต่อ

สภา ครับ 
 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ขอเสนอญัตติขอพิจารณาย้ายถังประปานครหลวง หมู่ที่ 

4 และย้ายถังประปาแชมเปญ หมูท่ี่ 1  ดังนี้ 

 จุดท่ี 1  

1. ย้ายถังประปานครหลวง ณ สระน้ าพรุนาพรี มาติดตั้งในพื้นที่ บ้าน   

ควนล้อน  หมูท่ี่ 4  

จุดท่ี 2 

2. ย้ายถังประปาแชมเปญ ณ สนามกีฬากลาง หมู่ที่ 1 มาติดตั้งใน

พืน้ที่ บ้านทุ่งพอ หมูท่ี่ 6 

  การย้ายถังประปานครหลวง ณ สระน้ าพรุนาพรี หมู่ที่ 4 

เนื่องจากน้ าประปาที่บริเวณดังกล่าว เป็นน้ าผิวดินและมีสีแดงไม่

สะอาด จึงขอย้ายมาติดตั้งบ้านควนล้อน หมู่ที่ 4 เพราะท าการเจาะ

บ่อบาดาลแล้ว ซึ่งน้ าใสสะอาดเหมาะกับการอุปโภค จึงจ าเป็นย้ายมา

จุดดังกล่าว ส่วนถังประปาแชมเปญ ณ สนามกีฬากลาง หมู่ที่ 1 ไม่ได้

มีการใช้งาน จึงจ าเป็นย้ายมาบ้านทุ่งพอ หมู่ที่ 6 ซึ่งเกิดประโยชน์แก่

ประชาชนในหมู่ที่ 6 ครับ 

 

 

/นายวิชัยพร... 
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นายวิชัยพร  ช านาญกิจ       กระผมนายวิชัยพร ช านาญกิจ ส.อบต.ม.4 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 4                         ประธานสภาฯ กระผมเห็นว่าการย้ายถังประปานครหลวง ณ สระน้ า 

พรุนาพร ีมาติดตัง้ในพืน้ที่ บ้านควนล้อน  หมู่ที่ 4 (หัวถนน) เพราะมี 

ปัญหาการใชน้้ าประปามาโดยตลอด เมื่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปัญหาก็จะ 

หมดไป ขอบคุณครับ   
 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ เสนอญัตติขอพิจารณาย้ายถังประปานคร

หลวง หมู่ที่ 4 และย้ายถังประปาแชมเปญ หมู่ที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 

ดังนี้ 

  เห็นชอบ   จ านวน   14 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 

  งดออกเสียง   จ านวน     1  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

นายเชาวลิต  บุญแนบ   ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีคณะผูบ้ริหาร หรอื 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญคณะ

ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
 

นายธินกร  เชือ้กูลชาติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

นายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป กระผมขอฝากเรื่อง ดังตอ่ไปนี้ 

1. การก่อสร้างถังประปานวัตกรรม ของหมู่ที่ 5 ไฟฟ้าไม่

พอใช้เลยเกิดไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง 

2. กองช่างต้องปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เพราะงานกองช่างปฏิบัติ

ล่าช้ามาเป็นเวลา 2 ปี 

3. จริยธรรมของบุคลากรในองค์กรของ อบต.บางรูป        

ขอฝากสมาชิกสภาช่วยกรุณาอย่าไปยุยงส่งเสริม ต้องมี

หลักการและเหตุผลปรึกษาหารือกัน ควรที่จะต้องแก้ไข

และมีการจัดประชุม เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

ขอบคุณครับ 

 

 

/นายสุเวียง... 
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นายสุเวียง  เชือ้กูลชาติ       กระผมนายสุเวียง  เชื้อกูลชาติ ส.อบต.ม.5 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 5                         ประธานสภาฯ เรื่องประปานวัตกรรมที่ติดตั้งข้างบ้านกระผม ยังมี

ประมาณ 4 – 5 หลังคาเรือนที่ยังไม่ได้ใช้น้ าประปา กระผมขอท่อ

ประปาเพื่อต่อใช้น้ าประปา ด้วยครับ 
 

นายธีระศักดิ์  เจรญิรูป          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

รองนายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธีระศักดิ์  เจรญิรูป รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป กระผมขอฝากเรื่อง ดังตอ่ไปนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ที่ เสียหายของแต่ละหมู่บ้าน         

มีหมู่บ้านใดจะซ่อมแซมเพิ่มเติมบ้าง ก่อนกองช่างจะประมาณการ

เสร็จเรียบร้อย 

2. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน มีการด าเนินการตามโครงการ

โดยจัดท าถังขยะทั่วไป และถังขยะอันตราย แบบมีหลังคาโครงเหล็กไว้

ตามศาลาเอกประสงค์แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 จุด ส่วนการ

จัดการขยะภายในครัวเรือนในต าบลบางรูป จ านวน 36 คน โดย

ค านงึถึงบุคคลภายนอกมาช่วยด้วย การจัดการขยะภายในครัวเรือนได้

ปลอดขยะ และสะอาด ส าหรับประเด็นที่ 1 ขุดหลุม ประเด็นที่ 2 วาง

ท่อ กว้าง 1 เมตร สูง 50 เซนติเมตร โดยใช้อิฐและเหล็กท าตะแกรง 

ให้แลว้เสร็จภายในอาทิตย์หน้า ครับ 
 

นายสุพรชัย  ใจสว่าง       กระผมนายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 เรียนท่าน 

ส.อบต.ม. 8                         ประธานสภาฯ ถ้าจะมีการด าเนินการเรื่องเตาเผาขยะ กระผมขอ       

2 ช้ัน ถ้าช้ันเดียวเผาขยะไม่กี่ครั้งก็แตก และควรมีหลังคาด้วย 

ขอบคุณครับ 
 

นายธีระศักดิ์  เจรญิรูป          เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ    

รองนายก อบต.บางรูป  ทุกท่านกระผม นายธีระศักดิ์  เจรญิรูป รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางรูป ตามที่นายสุพรชัย  ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 ขอขอบคุณ

ครับ การขุดหลุมยังขุดเหมือนเดิม การวางท่อเตาเผาขยะ หมู่บ้านละ 

15 เตา ครับ 

 

 

 

/นายเชาวลิต... 
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นายเชาวลิต  บุญแนบ   ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีคณะผูบ้ริหาร หรอื 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 

ก่อนปิดประชุมกระผมขอแจ้งนัดประชุมโดยมีหนังสือแจ้งให้ทุกท่าน

ทราบ การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และ

วาระที่ 3 (ขั้นลงมต)ิ ในการประชุมครั้ง ต่อไป 
 

ที่ประชุม   - ที่ประชุมรับทราบ – 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑7.00 น.     

 

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

        (นายสุเมธ  ยอดทอง) 

                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

           ผูจ้ดรายงานประชุม 

 

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

                  (นายเชาวลิต  บุญแนบ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

         ผูร้ับรองรายงานประชุม 

 

 

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

                (นายสมโชค กามูณ)ี 

          ผูต้รวจรายงานประชุมคนที่หนึ่ง 

 

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

                (นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์) 

           ผูต้รวจรายงานประชุมคนที่สอง 

 

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

                 (นายสวิง  พงศ์สว่าง) 

          ผูต้รวจรายงานประชุมคนที่สาม 

 


