
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๒๗  กันยายน 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 

๕ นำยสมนึก   ศรีดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๓ 

๖ นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๗ นำงวำสนำ   เจริญสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๘ นำยประเชิญ  กล่อมจิตร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

๙ นำงปรำณี  คุ้มจั่น   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖   

๑๐ นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์ 
 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ/  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    
-  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
๒ นำยวันชัย  ถึงสีปั้น รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
๓ นำยไพโรจน์  ศรีดี เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

๔ นำยอัครพล  กุศลสร้ำง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๕ นำงสำวปิยะฉัตร  ธรรมประสม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 
ผู้มำประชุม       ๑๐   คน   
ผู้ลำประชุม          -   คน  
ผู้ขำดประชุม         -  คน   
ผู้เข้ำร่วมประชุม    ๕  คน 
 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำอันสมควร เลขำนุกำรสภำฯ ได้ตรวจรำยชื่อผู้มำประชุม พบว่ำครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ  ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ  ประกำศอ ำเภอบำงปะหัน  เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕๖๒  

ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
         ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ มีควำมจ ำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕๖๒   เพ่ือ
พิจำรณำกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่ก่อหนี ผูกพัน จ ำนวน   
๒  โครงกำร ระหว่ำงวันที่  ๒๔ กันยำยน  ๒๕๖๒ – วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๒  ของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
 นำยอ ำเภอบำงปะหันพิจำรณำแล้ว  เห็นสมควรประกำศเรียกประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงอำศัย
อ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกำศเรียกประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๒ – วันที่ ๘ 
ตุลำคม  ๒๕๖๒ มีก ำหนด ๑๕ วัน   

    จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
                                            ประกำศ ณ วันที่  ๒๔ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                              นำยเดชำธร  เชำว์เลขำ 
                                                               นำยอ ำเภอบำงปะหัน 
ที่ประชุม  รับทรำบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่ อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่ อ                               

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธำนสภำฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหำคม พ.ศ.
๒๕๖๒  ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อได้ท ำส ำเนำรำยงำน กำรประชุมสภำ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ได้มีโอกำสตรวจดูได้ก่อนเวลำประชุมเพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงเดื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมนั น มีท่ำนใดจะขอแก้ไขเกี่ยวกับรำยงำนกำร
ประชุมหรือไม่  ถ้ำไม่มีก็ถือว่ำที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน     ๗    คน 
-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน      -    คน 
-ไม่ออกเสียง จ ำนวน      -    คน 

/ประธำนสภำฯ... 
 



-๓- 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ครั งนี  
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยที่ ๓ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ ครั งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติ
รับรอง  ๗  เสียง  ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ 
ประธำนสภำฯ         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.

๒๕๖๒ กรณีไม่ก่อหนี ผูกพัน จ ำนวน ๒ โครงกำร  ดังนี  
 ๑. ค่ำก่อสร้ำงโครงหลังคำเหล็ก ขนำดกว้ำง ๙.๐๐ เมตร ยำว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๕.๘๐ 
เมตร หมู่ที่ ๓ ต ำบลบำงเดื่อ จ ำนวน  ๖๐๐,๐๐๐ บำท รำยละเอียดตำมแบบแปลน  
ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อก ำหนด 

                            ๒. ค่ำปรับปรุงผิวจรำจรแบบ Overlay แอสฟัลส์ติกคอนกรีต กว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว  
๓๘๐.๐๐ เมตร หนำ ๐.๐๕ เมตร หรือพื นที่รวมไม่น้อยกว่ำ ๑,๕๒๐ ตำรำงเมตร 
จ ำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บำท รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

                               บำงเดื่อ สถำนที่ก่อสร้ำง หมู่ที่ ๖ ต ำบลบำงเดื่อ  
                           ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำร

เก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี 
ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยงำนขออนุมัติกันเงิน ต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ นสุด
ระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ 
ด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำ
ท้องถิ่น หรือกรณี มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงกำร
ดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  

                               สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อท่ำนใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีไม่ก่อหนี ผูกพัน จ ำนวน ๒ โครงกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น  ขอให้ยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน      ๗    คน 
-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน      -     คน 
-ไม่ออกเสียง จ ำนวน      -     คน 

 ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ครั งนี  
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กรณไีม่ก่อหนี 
ผูกพัน จ ำนวน ๒ โครงกำร  โดยมีมตเิห็นชอบ  ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออก
เสียง  -   เสียง 

/ประธำนสภำฯ... 



                                  -๔- 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นำยบุญภำ  แก้วสุก กระผม นำยบุญภำ แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๕ ขอเสนอให้ 
   ส ำรวจเขตพื นที่สำธำรณะทั งต ำบล เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ จะไป 
   กระทบกับประชำชนในพื นท่ี ถ้ำส ำรวจไว้แล้วในกำรท ำโครงกำรต่ำง ๆ จะง่ำยขึ น 
ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดกำรประชุมสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒  ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒  
ปิดประชุม เวลำ ๑๐.๒๕ น. 
 

ลงชื่อ                        ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                               (นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์) 
                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เลขำนุกำรสภำฯ 
 
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 งที่..... /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ……..พฤศจิกำยน  
พ.ศ.๒๕๖๒  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
                                                       ลงชื่อ               ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               (นำยสมชัย โพธิ์สำมต้น) 
        ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

 


