
 
รายงานการประชุมประชาคมต าบลบางศาลา 

วนัท่ี 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 
ณ. ศาลาประชุมวดับางไทร 
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 

 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

1. นางล้ินจ่ี  ภาชนะกาญจน์  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
ดงัน้ี 

 วนัน้ี พวกเราไดม้าร่วมประชุมกนัเพื่อเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 
2561-พ.ศ.2564)  ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 22     
  แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้
จดัท าเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช ้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 25๕๙  แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัการบริหารงานทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกบัสภาวการณ์หรือบริบทในพื้นท่ีในชุมชน และประชาชนท่ีมีปัญหาความ
เดือดร้อน และความตอ้งการในการพฒันาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม และเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสอดคล้องกบั
เหตุการณ์ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด อีกทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลายงัขาดวสัดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ ์ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานประจ า จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แผนงาน/โครงการใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
 ความหมายของค าวา่ เพิ่มเติม  คือการเพิ่มโครงการท่ีไม่มีอยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีเขา้ไป
ในปี 2561 และน ามาจดัท างบประมาณเพื่อด าเนินการเลย 
 การเปล่ียนแปลง  คือการน าโครงการท่ีมีอยู่แล้วในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีมาเปล่ียนแปลง
สาระส าคญัเพื่อใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
 การแก้ไข  คือ การแก้โครงการท่ีมีอยู่แล้วในแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ในส่วนท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั โดยเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   
 ในวนัน้ี มีโครงการท่ีตอ้งท าการเพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ ดงัน้ี  

1. โครงการวางท่อระบายน ้าทางเขา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา หมู่ท่ี 3 ต าบล  
บางศาลา งบประมาณตั้งไว ้114,000.- บาท 

2. โครงการซ่อมแซมผวิจราจรหินคลุกสายบางออก จด บางวนุ หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 8 ต าบล 
บางศาลา งบประมาณตั้งไว ้186,600.- บาท  
 



3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายลุงแช่ม หมู่ท่ี 5 ต าบล     
บางศาลา ช่วงจาก กม.0+000 ถึง กม.0+110 งบประมาณตั้งไว ้215,000.- บาท  

4. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายวเิศษศาลา หมู่ท่ี 6 ต าบล 
บางศาลา ช่วงจาก กม.0+000 ถึง กม.0+220 งบประมาณตั้งไว ้430,000.- บาท 

5. โครงการบุกเบิกถนนสายคูนานอก จาก กม.0+400 ถึง กม.1+100 หมู่ท่ี 8 ต าบล 
บางศาลา งบประมาณตั้งไว ้168,000.- บาท 

6. โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 15,000.- บาท ตั้งแต่ปี 2561-
2564 
 7.โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 30,000.- 
บาท ตั้งแต่ปี 2561-2564 
 8.โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข (อุดหนุน อสม.)  งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 260,000.- 
บาท  ตั้งแต่ปี 2561 -2564 
 9. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดิน งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 20,000.- 
บาท ตั้งแต่ปี 2561-2564 
 
 รายการ เพิ่มครุภณัฑ ์จ านวน 3 รายการ  

1. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบจุ่มใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์แบบซบัเมิสซิเบิล  
(Submersible Pump) จ  านวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว ้51,360.- บาท 

2. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าดิบแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์จ านวน  ชุด  
งบประมาณตั้งไว ้10,000.- บาท 

3. จดัซ้ือเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนจ านวน 3 ชุด งบประมาณตั้งไว ้27,300.- บาท  
 

 โครงการท่ีตอ้งท าการเปล่ียนแปลงจ านวน ๓ โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายบา้นหนองหา้ง- บา้นหวั- 

ล าพู ช่วงจาก กม.0+300 ถึง กม.0+550  หมู่ท่ี ๑ ต าบลบางศาลา งบประมาณตั้งไว ้489,000.- บาท เปล่ียน
งบประมาณจากเดิมตั้งไว ้3,365,000.- บาท  เป็น 489,000.-  บาท  

2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายเพช็รเก้ือ ช่วง กม.0+000  
ถึง กม.0+250 หมู่ท่ี ๓ ต าบลบางศาลา เปล่ียนงบประมาณจากเดิมตั้งไว ้400,000.- บาท เป็น 489,000.- บาท 
และเปล่ียนปีงบประมาณจากเดิม ปี 2562 เป็น ปี 2561 

3. โครงการบุกเบิกถนนสายกอจิก จาก กม.0+335 ถึง กม. 0+835 หมู่ท่ี 8 ต าบลบาศาลา 



เปล่ียนงบประมาณจากเดิม 400,000.- บาท เป็น  325,000.- บาท และเปล่ียนปีงบประมาณจากเดิม 2563 เป็น 
2561 

 
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์   ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ใครมีขอ้สงสัยอะไร เก่ียวกบัการเพิ่มเติม  
เปล่ียนแปลงแผน ทั้งหมดบา้ง 
 นายสมถวิล พุมเพรา  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 ต าบลบางศาลา สอบถามว่า ในกรณีท่ีตอ้งการจะ
เพิ่มเติมโครงการนอกเหนือจากน้ี ตอ้งท าอยา่งไร 
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์  แจง้วา่ การจะเพิ่มโครงการนอกเหนือจากน้ี สามารถท าได ้โดยการ
จดัประชาคมอีกคร้ัง  โดยจะเพิ่มของปีงบประมาณ 2561 หรือ 2562 ก็ได ้   
  
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว   
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์  ต่อไปจะเป็นการลงมติของแต่ละโครงการ ตามล าดบั  

1. โครงการวางท่อระบายน ้าทางเขา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา หมู่ท่ี 3 ต าบล  
บางศาลา  มติท่ีประชุมเห็นชอบ 53 เสียง 

2. โครงการซ่อมแซมผวิจราจรหินคลุกสายบางออก จด บางวนุ หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 8 ต าบล 
บางศาลา  มติท่ีประชุมเห็นชอบ  50 เสียง 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายลุงแช่ม หมู่ท่ี 5 ต าบล     
บางศาลา ช่วงจาก กม.0+000 ถึง กม.0+110  มติท่ีประชุมเห็นชอบ 53 เสียง  

4. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายวเิศษศาลา หมู่ท่ี 6 ต าบล 
บางศาลา ช่วงจาก กม.0+000 ถึง กม.0+220 มติท่ีประชุมเห็นชอบ 53 เสียง 

5. โครงการบุกเบิกถนนสายคูนานอก จาก กม.0+400 ถึง กม.1+100 หมู่ท่ี 8 ต าบล 
บางศาลา มติท่ีประชุมเห็นชอบ  49 เสียง 

6. โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีประชุมเห็นชอบ 49 เสียง 
 7.โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ท่ีประชุมเห็นชอบ 53 เสียง 
 8.โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข (อุดหนุน อสม.)  ท่ีประชุมเห็นชอบ 50 เสียง 
 9. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดิน ท่ีประชุมเห็นชอบ 50 เสียง 
 
    



รายการ เพิ่มครุภณัฑ ์จ านวน 3 รายการ  
1. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบจุ่มใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์แบบซบัเมิสซิเบิล  

(Submersible Pump) จ  านวน 1 ชุด  
2. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าดิบแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์จ านวน  ชุด 
3. จดัซ้ือเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนจ านวน 3 ตวั   

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง 53  เสียง ทั้ง 3 รายการ 
 
 โครงการท่ีตอ้งท าการเปล่ียนแปลงจ านวน ๓ โครงการ ดงัน้ี 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายบา้นหนองหา้ง- บา้นหวั- 
ล าพ ูหมู่ท่ี ๑ บางศาลา  ช่วงจาก กม.0+300 ถึง กม.0+550 ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย ๕๓ เสียง 

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีสายเพช็รเก้ือ ช่วง กม.0+000  
ถึง กม.0+250 หมู่ท่ี ๓ บางศาลา  ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย ๕๓ เสียง  

๓. โครงการบุกเบิกถนนสายกอจิก จาก กม.0+335 ถึง กม. 0+835 หมู่ท่ี 8 ต าบลบาศาลา 
ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย ๕๐ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองอ่ืนๆ   
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณาบา้ง หากมีเชิญ
เสนอในท่ีประชุมในคร้ังน้ี  หากไม่มีใครเสนอ ดิฉนัตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาประชุม ขอปิดการ
ประชุม 
 
เลกิประชุมเวลา 16.20 น 
. 
               ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                (นางสาวนชัชา ลิจว้น) 
     นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
 
 
               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
            (นางล้ินจ่ี  ภาชนะกาญจน์) 
                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
 
 



รายงานการประชุมประชาคมต าบลบางตะพง 
วนัท่ี  2  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

ณ.ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะพง (เก่า) 
เร่ิมประชุมเวลา 11.00 น. 

 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

นางล้ินจ่ี  ภาชนะกาญจน์  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
ดงัน้ี 

 วนัน้ี พวกเราไดม้าร่วมประชุมกนัเพื่อเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 
2561-พ.ศ.2564)  ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 22     
  แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้
จดัท าเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช ้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 25๕๙  แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัการบริหารงานทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกบัสภาวการณ์หรือบริบทในพื้นท่ีในชุมชน และประชาชนท่ีมีปัญหาความ
เดือดร้อน และความตอ้งการในการพฒันาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม และเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสอดคล้องกบั
เหตุการณ์ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด อีกทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลายงัขาดวสัดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ ์ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานประจ า จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แผนงาน/โครงการใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
 ความหมายของค าวา่ เพิ่มเติม  คือการเพิ่มโครงการท่ีไม่มีอยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีเขา้ไป
ในปี 2561 และน ามาจดัท างบประมาณเพื่อด าเนินการเลย 
 การเปล่ียนแปลง  คือการน าโครงการท่ีมีอยู่แล้วในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีมาเปล่ียนแปลง
สาระส าคญัเพื่อใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
 การแก้ไข  คือ การแก้โครงการท่ีมีอยู่แล้วในแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี ในส่วนท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั โดยเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   
 
 ในวนัน้ี มีโครงการท่ีตอ้งท าการเพิ่มเติม ของพื้นท่ีต าบล บางตะพง จ านวน 6 โครงการ ดงัน้ี  
 ๑. โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสิบสาม หมู่ท่ี ๔ ต าบลบางตะพง งบประมาณตั้งไว ้
405,000.- บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธีระภักดี หมู่ ท่ี 4 ต าบลบางตะพง 
งบประมาณตั้งไว ้146,000.- บาท    
 



 3. โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 15,000.- บาท ตั้งแต่ปี 2561-
2564 
 4.โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 30,000.- 
บาท ตั้งแต่ปี 2561-2564 
 5.โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข (อุดหนุน อสม.)  งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 260,000.- 
บาท  ตั้งแต่ปี 2561 -2564 
 6. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดิน งบประมาณตั้งไว ้ปีละ 20,000.- 
บาท ตั้งแต่ปี 2561-2564 
 
 รายการ เพิ่มครุภณัฑ ์จ านวน 3 รายการ  

๑. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบจุ่มใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์แบบซบัเมิสซิเบิล  
(Submersible Pump) จ  านวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว ้51,360.- บาท 

๒. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าดิบแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์จ านวน  ชุด  
งบประมาณตั้งไว ้10,000.- บาท 

๓. จดัซ้ือเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนจ านวน 3 ตวั งบประมาณตั้งไว ้27,300.- บาท  
 
 โครงการท่ีตอ้งท าการเปล่ียนแปลงจ านวน ๓ โครงการ ดงัน้ี 

๑. โครงการก่อสร้างยกระดบัถนนสายโคกววั จดดอนตก ช่วงจาก กม.0+000 ถึง กม. 
0+670  (ม.๓ บางตะพง)  เปล่ียนงบประมาณจากเดิม 300 ,000.- บาท เป็น 465,700.- บาท และเปล่ียน
ปีงบประมาณจาก 2564 เป็น 2561  

๒. โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนนสายโคกใหญ่ 1 ช่วง กม.0+600 ถึง กม.1+100 หมู่ท่ี 
4  ต าบลบางตะพง เปล่ียนงบประมาณจากเดิม 300,000.- บาท เป็น 131,400.- บาท  และเปล่ียนปีงบประมาณ
จาก 2564 เป็น 2561 

๓. โครงการซ่อมแซมผวิจราจรหินคลุกสายบา้นบางยงั จดบา้นดอนตก ช่วง กม.4+650 ถึง  
กม5+950 (หมูท่ี่ ๔ บางตะพง)  เปล่ียนงบประมาณจากเดิม 300,000.- บาท เป็น 341,000.- บาท   

 
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์   ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ใครมีขอ้สงสัยอะไร เก่ียวกบัการเพิ่มเติม  
เปล่ียนแปลงแผน ทั้งหมดบา้ง 
 นายธวชั รัตนะ ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ ต าบลบางตะพง สอบถามว่าโครงการทั้งหมดท่ีเพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง จะเร่ิมด าเนินการเม่ือไหร่  



 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์  แจง้ว่า เม่ือกระบวนการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ก็จะน าเขา้สภาเพื่อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม เม่ือสภาอนุมติั  ก็จะเร่ิมด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด     
  
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์  ต่อไปจะเป็นการลงมติของแต่ละโครงการ ตามล าดบั  
 ๑. โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสิบสาม หมู่ ท่ี ๔ ต าบลบางตะพง  มติท่ีประชุม
เห็นชอบ  ๒๖ เสียง 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธีระภกัดี หมู่ ท่ี 4 ต าบลบางตะพง ท่ี
ประชุม 

มีมติเห็นชอบ ๒๖ เสียง 
 3. โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ระดบัอ าเภอ อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง 
 4.โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 26 เสียง 
 5.โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข (อุดหนุน อสม.)  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 26 เสียง 
 6. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดสารไอโอดิน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 20 เสียง 
   
รายการ เพิ่มครุภณัฑ ์จ านวน 3 รายการ  

๑. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบจุ่มใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์แบบซบัเมิสซิเบิล  
(Submersible Pump) จ  านวน 1 ชุด 

๒. จดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าดิบแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส 220 โวลท ์จ านวน  ชุด  
๓. จดัซ้ือเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนจ านวน 3 ตวั  

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ๒๖  เสียง ทั้ง 3 รายการ 
 
 โครงการท่ีตอ้งท าการเปล่ียนแปลงจ านวน ๓ โครงการ ดงัน้ี 

๑. โครงการก่อสร้างยกระดบัถนนสายโคกววั ช่วงจาก กม.0+000 ถึง กม.0+670  งบ 
ประมาณตั้งไว ้ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย ๒๖เสียง 

๒. โครงการปรับปรุงผวิจราจรถนนสายโคกใหญ่ 1 ช่วง กม.0+600 ถึง กม.1+100 หมู่ท่ี 
4  ต าบลบางตะพง  ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย ๒๖ เสียง 

๓. โครงการซ่อมแซมผวิจราจรหินคลุกสายบา้นบางยงั จดบา้นดอนตก ช่วง กม.4+650 ถึง  



กม5+950  หมู่ท่ี ๔ ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ย ๒๖ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองอ่ืนๆ   
 นางล้ินจ่ี ภาชนะกาญจน์   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณาบา้ง หากมีเชิญ
เสนอในท่ีประชุมในคร้ังน้ี  หากไม่มีใครเสนอ ดิฉนัตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาประชุม ขอปิดการ
ประชุม 
เลกิประชุมเวลา 1๔.๓๐ น 
. 
               ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                (นางสาวนชัชา ลิจว้น) 
     นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
 
 
               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
            (นางล้ินจ่ี  ภาชนะกาญจน์) 
                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


