
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที ่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 นำยสมชัย  โพธิ์สำมต้น ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

2 นำยสมนึก   สวนกัน    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  

3 นำงน  ำค้ำง  คิดควร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๑ 

๔ นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๒ 

5 นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

6 นำยประเชิญ  กล่อมจิตร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

7 นำงปรำณี  คุ้มจั่น   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖   

8 นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์ 
 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ/  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

 
ผู้ไม่มาประชุม    
๑. นำยสมนึก  ศรีดี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๓ (ลำกิจ) 
๒. นำงวำสนำ  เจริญสุข  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ (ลำ)   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

2 นำยวันชัย  ถึงสีปั้น รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

3 นำยไพโรจน์  ศรีดี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

๔ 
 

นำงสำวศิริพร  ศิรินรเศรษฐ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

 
 
ผู้มำประชุม         ๘   คน   
ผู้ลำประชุม          ๒  คน  
ผู้ขำดประชุม         -  คน   
ผู้เข้ำร่วมประชุม    ๔  คน 
 
 



-๒- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำอันสมควร เลขำนุกำรสภำฯ ได้ตรวจรำยชื่อผู้มำประชุม พบว่ำครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ  ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เ รื่ อ ง  รั บ รองร ำย งำนกำรประชุ มสภำองค์ กำ รบริ ห ำรส่ วนต ำ บลบำง เดื่ อ                               

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธำนสภำฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน 
พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อได้ท ำส ำเนำรำยงำน กำรประชุม
สภำซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้มีโอกำสตรวจดูได้ก่อนเวลำประชุมเพ่ือให้สภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อรับรองรำยงำนกำรประชุม นั น 
มีท่ำนใดจะขอแก้ไข เกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีก็ถือว่ำที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบด้วย 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน      ๖    คน 
-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน      -     คน 
-ไม่ออกเสียง จ ำนวน      -     คน 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ครั งนี  
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยที่ ๔ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติ
รับรอง  ๖  เสียง  ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ ประจ ำปี 25๖๒ และกำรก ำหนดสมัย
ประชุมสภำสมัยสำมัญ ประจ ำปี 25๖๓  สมัยแรก 

ประธำนสภำฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด 2 กำรประชุม ข้อ 21 กำรก ำหนด
จ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี
ของแต่ละสมัยในปีนั น  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำ
ของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำ
ในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี                                                                                                               

 จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำก ำหนดประชุมสำมัญประจ ำปี 25๖๒ ว่ำจะมีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน 

/นำยบุญภำ... 



-๓- 

นำยบุญภำ  แก้วสุก ขอเสนอให้ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 25๖๒  เป็น  ๔ สมัย โดย 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๕ ก ำหนดแต่ละสมัย มีก ำหนด ๑๕ วัน  ดังนี                                           
                             สมัยที่ 1  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์  25๖๒ นั น 
 สมัยที่ ๒  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภำคม  25๖๒ 
 สมัยที่ ๓  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหำคม  25๖๒ 
 สมัยที่ ๔  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน  25๖๒ 

และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของสมัยแรกปี 256๓  คือ ตั งแต่วันที่  1 – 15 
กุมภำพันธ์  256๓ 

ประธำนสภำฯ           ขอผู้รับรองสองท่ำนครับ 
   โดยมี ๑.นำงน  ำค้ำง  คิดควร     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  
                                         หมู่ที่ ๑ 
                             ๒.นำงน  ำค้ำง  คิดควร     สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  
                                         หมู่ที่ ๒ 
                                      เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ           ท่ำนใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ นครับ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน    ๖    คน 

-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน     -    คน 
                               -ไม่ออกเสียง จ ำนวน     -    คน 
ประธำนสภำฯ  ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลบำงเดื่อ ครั งนี  มีมติเห็นชอบก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 25๖๒  
เป็น ๔  สมัย โดยก ำหนดแต่ละสมัย มีก ำหนด ๑๕ วัน  ดังนี  
สมัยที่ 1  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์  25๖๒ ที่ก ำหนดไว้ตั งแต่ปี ๒๕๖๑ นั น 
สมัยที่ ๒  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภำคม  25๖๒ 

 สมัยที่ ๓  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหำคม  25๖๒ 
 สมัยที่ ๔  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกำยน  25๖๒ 

และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของสมัยแรกปี 256๒   คือ  ตั งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภำพันธ์  256๒  โดยมีมติเห็นชอบ    ๖    เสียง   ไม่รับรอง    -    เสียง  งดออก
เสียง      -    เสียง 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑  ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

ปิดประชุม เวลำ ๑๐.๓๕ น. 
ลงชื่อ                        ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

                               (นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์) 
                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เลขำนุกำรสภำฯ 

/คณะกรรมกำร… 



-๔- 
 

 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมแล้ว 
 
          ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                            (นำงน  ำค้ำง   คิดควร) 
                 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๑ 

 
 

                                                ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม      
                                                            (นำงกัลยำ   พ่ึงค ำ) 
                                               สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๒ 
 
 
                                              ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม      
                                                         (นำงวำสนำ    เจริญสุข) 
                                              สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๕ 
                                        คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ อบต.บำงเดื่อ 

 
 

                สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมนี  ในกำรประชุมสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ……..ประจ ำปี  ๒๕๖๒  ครั งที.่.... /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ……..พฤษภำคม  
พ.ศ.๒๕๖๒  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
     
                                                   ลงชื่อ               ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               (นำยสมชัย โพธิ์สำมต้น) 
        ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

 
 


