
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสมชัย  โพธิ์สามต้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

2 นายสมนึก   สวนกัน    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  

3 นางน้ าค้าง  คิดควร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๑ 

๔ นางกัลยา  พ่ึงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๒ 

๕ นายสมนึก   ศรีดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๓ 

๖ นายบุญภา  แก้วสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๗ นางวาสนา   เจริญสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๘ นายประเชิญ  กล่อมจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

๙ นางปราณี  คุ้มจั่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  หมู่ที่ ๖   

๑๐ นายอนุชา  จินดาวณิชย์ 
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ/  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    
-  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
๒ นายวันชัย  ถึงสีปั้น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
๓ นายไพโรจน์  ศรีดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

๔ นางสาวศิริพร  ศิรินรเศรษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
   

 
ผู้มาประชุม       ๑๐   คน   
ผู้ลาประชุม          -   คน  
ผู้ขาดประชุม         -  คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๔  คน 
 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ประกาศอ าเภอบางปะหัน  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อ 
         ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความจ าเป็นต้องขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  
เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ระหว่างวันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ – 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
 นายอ าเภอบางปะหันพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒   
จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 
๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ระหว่างวันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ – 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีก าหนด ๑๕ วัน   

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                              นายเดชาธร  เชาว์เลขา 
                                                               นายอ าเภอบางปะหัน 

ระเบียนวาระที่ ๒      เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
                             ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ท าส าเนารายงาน การประชุมสภาซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อรับรองรายงานการประชุมนั้น มีท่านใดจะขอแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

 
/มติที่ประชุม... 

 



-๓- 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ านวน     ๗    คน 

-ไม่เห็นชอบ จ านวน      -    คน 
-ไม่ออกเสียง จ านวน      -    คน 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครั้งนี้ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติรับรอง  ๗  เสียง  
ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓    ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง การขออนุมัติเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑–256๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ครั้งที่ 
๑ 

ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ขออนุมัติเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 25๖๑ – 256๕ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ครั้งที่ ๑ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา นั้น  มีสมาชิกสภา ฯ ท่าน
ใดจะซักถามหรือไม่  

นายสมนึก  ศรีดี กระผม นายสมนึก  ศรีดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หมู่ที่ ๓  การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ส าหรับโครงการที่จะจ่ายขาด
เงินสะสมแล้ว  โครงการในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะด าเนินการด้วยหรือ
เปล่า 

 
/ปลัด อบต.บางเดื่อ... 



-๔- 
 
ปลัด อบต.บางเดื่อ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒ จึง

ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้มาอยู่ในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดจะซักถามอีก จะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 256๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครั้งที่ 
๑  ท่านใดเหน็ชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ านวน   ๗     คน 
-ไม่เห็นชอบ จ านวน    -     คน 
-งดออกเสียง จ านวน    -     คน 

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครั้งนี้ 
มีมติเห็นชอบอนุมัติเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 256๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครั้งที่ ๑ โดยมีมติรับรอง  ๗  เสียง  ไม่รับรอง   -  
เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔    ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

ประธานสภา ฯ       อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล บ า ง เ ดื่ อ ไ ด้ ข อ อ นุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ข อ ง                              
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๑๖๔   ลงวันที่  ๒๙ 
สิงหาคม 25๖๒  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ๒. 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ ๕. ด้านการศึกษา และอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยอนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ 

/บริหารงาน... 



-๕- 

บริหารงานและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังและต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น  

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.บางเดื่อ 
นายก อบต.บางเดื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวนเงิน 

๕,๙๑๑,๔๙๒.๙๑ บาท 
- เงินเพ่ือส ารองเป็นรายจ่ายงบบุคลากร ๓ เดือน  จ านวนเงิน  ๒,๐๙๕,๙๙๕ บาท     
- เงินเพ่ือส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ๑๐ %   จ านวนเงิน  ๓๘๑,๕๔๙.๗๙  บาท 
- คงเหลือเงินสะสมที่จะน าไปใช้จ่ายได้   จ านวนเงิน ๓,๔๓๓,๙๔๘.๑๒ บาท  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความประสงค์ในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  จ านวนเงิน  ๒,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท  ในการด าเนินงาน
โครงการ ดังนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

        ๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay แอสฟัลท์สติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว ๓๘0.00 หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,5๒0 ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวนงบประมาณ  4๗๐,000.00 บาท  

        ๑.๒ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านศาลเจ้า – บ้านบางระก า) กว้าง 5.00 
เมตร ยาว ๒๖๐.00 หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,๓๐๐ ตาราง
เมตร สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่  4 ต าบลบางเดื่อ  อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ  4๖๐,000.00 บาท 
   ๑.๓ โครงการวางท่อพีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.00 นิ้ว ชนิดปลายบาน (๑๓.๕) 
ยาว 940.0๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี  หมู่ที่ ๑ ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ  ๒๓๐,000.00 บาท 
   ๑.๔  โครงการถมดิน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร พร้อม
บดอัดแน่น 3 ชั้น ชั้นละ 1.00 เมตร ดาดคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร ก้นคลอง กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลงหินใหญ่ทิ้ง กว้าง 2.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สถานที่ หมู่ที่ 4 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ  ๓๐๖,000.00 บาท 

 ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
๒.๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สถานที่ด าเนินการ วัดบางเดื่อ 

หมู่ที่ ๕ ต าบลบางเดื่อ โดยการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน ๑๐  ชุด 
และ วัดโตนด(ป่ายาง) หมู่ที่ ๖ ต าบลบางเดื่อ โดยการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดตั้งเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๔  ชุด งบประมาณ  ๔๒๓,000.00 บาท 

/๒.๒ โครงการ... 



-๖- 
๒.๒ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนวัดพระงาม หมู่ที่ ๑ ต าบลบางเดื่อ โดยการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร  งบประมาณ  ๒๔๘,000.00 บาท  
จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริการส่วนต าบลบางเดื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  จ านวนเงิน  ๒,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท                                
ด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่  
นางกัลยา  พึ่งค า  ดิฉัน นานางกัลยา  พึ่งค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ หมู่ที่  ๒    

เครื่องออกก าลังตอนนี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านแล้ว แต่หมู่ที่ ๒ ไม่มีที่ส าหรับติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย ถ้าจะติดตั้งที่ด้านหลัง อบต.ได้หรือเปล่า 

ปลัด อบต.บางเดื่อ การติดตั้งเครื่องออกก าลังกายไว้ที่ อบต.บางเดื่อ จะต้องมีการเตรียมการหลายด้าน เช่น 
ไฟฟ้าส่องสว่าง  และเรื่องความปลอดภัยของอาคารส านักงานด้วย 

นางกัลยา  พึ่งค า ตรงบริเวณลานคอนกรีตถ้าจะโครงหลังคาไว้ส าหรับเวลาจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
นายก อบต.บางเดื่อ จะเทลานคอนกรีตให้เสร็จเต็มพ้ืนที่แล้วจะของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดในการก่อสร้างโครงหลังคา 
ปลัด อบต.บางเดื่อ สถานที่ด้านหลังเป็นที่ที่เช่าจากส านักพระศาสนาในการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องขออนุญาต

ให้เรียบร้อยก่อน  จึงจะสามารถด าเนินการได้ 
ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่าน
ใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ านวน   ๗     คน 
-ไม่เห็นชอบ จ านวน    -     คน 
-งดออกเสียง จ านวน    -     คน  

ประธานสภาฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ครั้งนี้ 
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  จ านวน
เงิน  ๒,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยมีมติรับรอง  ๗  เสียง  ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออก
เสียง  -   เสียง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ลงชื่อ                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                               (นายอนุชา  จินดาวณิชย์) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาฯ 

/คณะกรรมการ... 



-๗- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
         ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                            (นางน้ าค้าง   คิดควร) 
                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๑ 
 

                                            ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม      
                                                            (นางกัลยา   พ่ึงค า) 
                                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๒ 
 
 
                                                ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม      
                                                         (นางวาสนา    เจริญสุข) 
                                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๕ 
                                        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.บางเดื่อ 
 
                สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ……..ประจ าปี  ๒๕๖๒  ครั้งที่..... /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ……..พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๖๒  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
                                                       ลงชื่อ               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายสมชัย โพธิ์สามต้น) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
 
 
 
 


