
 
 
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ประจําปี พ.ศ. 2555   
********************* 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2555  เม่ือวันอังคาร  ท่ี 28  
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 
1  ประจําปี พ.ศ. 2555  ครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี 10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  
เรียบร้อยแล้ว  นั้น   

อาศัยอํานาจตามความข้อ 33 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2555  เม่ือวัน
อังคาร  ท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 
 
 
                                                                  (นายไพโรจน์  จันทร์เหล็ก) 
                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
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 (สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบางใบไม้ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2555 
วันอังคาร  ท่ี 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
******************** 

ผู้เข้าประชุม 
1.นายไพโรจน์  จันทร์เหล็ก ตําแหนง่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
2.นายทรงยศ  สวัสดิ์วรรณ์ ตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
3.นายเสกสรร  เพชรแก้ว  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 1 
4.นายพยนต์  ศรีคิรินทร์  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 1 
5.นายเชาวลิต  ชูเสน่ห ์  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 2 
6.นายนราวุธ  เจริญผล  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 2 
7.นายธีรบูรณ์  คงชุม  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 3 
8.นายสุนทร  เลิศปรีชา  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 3 
9.นายยงยุทธ  ชุมทอง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 4 
10.นางจรรยา  กาญจนะ  ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 5 
11.นางเนาวรัตน ์ เพ็ชรรัตน ์ ตําแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายจําลอง  เมืองราช  ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
2.นางจุฑามาศ  ภักดี  ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
3.นายอนันต์  จิตร์จํานงค์   ตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
4.นางมณฑา  คงชุม  ตําแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
5.นางจุรีย์  ศรีสว่าง  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  เม่ือถึงเวลานัดหมายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้ตรวจนับองค์-
ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้มาประชุม 10 คน  ซึ่งครบองค์ประชุม
จึงได้เชิญนายไพโรจน์  จันทร์เหล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ทําหน้าท่ีประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เรื่องเดิม 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจําปี 2554 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  2554  เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

   ข้อเท็จจริง 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้จัดส่งรายงานการ

ประชุมดังกล่าว  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ ได้
ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง และพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้อง
เปน็การล่วงหน้าแล้ว   

 ข้อเสนอ 
 จึงเสนอท่ีประชุมแก้ไขให้ถูกต้องและพ ิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี 2554  ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  16  
ธันวาคม  2554 

    
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 
นายก อบต.บางใบไม้ ได้ชี้แจงถึงความจําเป็นท่ีจะต้องจ่ายขาดเงินสะสมว่า  ด้วยองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางใบไม้จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  เพ่ือดําเนินกิจการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  และการบริการสาธารณะให้กับประชาชนใน
ตําบล  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างท่ีทําการแห่งใหม่แล้ว  แต่สภาพบริเวณรอบๆ อาคารท่ีทําการ
และถนนทางเข้าท่ีทําการแห่งใหม่ยังต้องปรับปรุงอยู่อีกมาก  อีกท้ังเพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ  จึงได้จัดทํา
บัญชีรายละเอียดโครงการท่ีจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวน  4  โครงการ  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
769,000 บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.โครงการปรับปรุงถนนสายราษฏร์สามัคคี  หมู่ท่ี 3  บ้านปลายคลอง    
ตําบลบางใบไม้  โดยการเกรดปรับพ้ืนทางเดิมลงชั้นดินปนหิน  ถนน
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร 
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จํานวนดินปนหินไม่น้อยกว่า 390  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยเรียบ  ลงชั้นหิน
คลุก  ถนนกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  
0.10  เมตร  จํานวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 96  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ
บดอัด  วางท่อระบายน้ําชั้น 3 มอก.(128-2528) ขนาด 0  0.80 X 
1.00  เมตร  จํานวน  3  จุด  จุดท่ี 1 จํานวน 10  ท่อน  จุดท่ี 2-3  
จํานวน 8  ท่อน  รวม  26  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูน
ทรายให้เรียบร้อย และเกลี่ยเรียบตลอดสาย งบประมาณ 208,000 
บาท  (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) 
2. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายดอนนนทรีย์จากสามแยกถนน
สาย 2007 - ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ หมู่ท่ี 3 บ้าน
ปลายคลอง ตําบลบางใบไม้  โดยการเกรดปรับพ้ืนทางเดิมลงชั้นดินถม
ถนนกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร  จํานวนดิน
ถมไม่น้อยกว่า 346  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด  ลงชั้นหินคลุกถนน
กว้าง  6.00  เมตร   ยาว  300  เมตร  หนา 0.10  เมตร จํานวนหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  216  ลบ.ม.   พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย  ตาม
แบบแปลนส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 230,000 บาท (สองแสนสาม
หม่ืนบาทถ้วน) 
3. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสนามหน้าสํานักงาน อบต.บางใบไม้ 
ตําบลบางใบไม้  โดยการลงหินคลุก พ้ืนท่ี 1  สนามกว้าง = 957.00 
ตารางเมตร  พ้ืนท่ี 2 = 562.00 ตารางเมตร  พ้ืนท่ี 3 =69.70 
ตารางเมตร  พ้ืนท่ี  4 = 86.60 ตารางเมตร  หน้าโดยเฉลี่ย 0.12 
เมตร  รวมหินคลุกท้ังหมด  261.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด  
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 186,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 4. โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ใบไม้ ตําบลบางใบไม้  โดยการก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.40 เมตร จํานวน 4 ปา้ย  ป้ายยินดีต้อนรับ  จํานวน 2 ป้าย  
และป้ายสุดเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้กําหนด ป้ายโครงการ จํานวน 
1 ป้าย  งบประมาณ 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 769,000 บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
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ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ี 
จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการ
ใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
ดังนั้น  เพ่ือให้การจ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็น
และข้อกฎหมายของการจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้แล้ว  ต่อไปขอให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ได้พิจารณาและขอมติ
ด้วย 

ท่ีประชุม  ได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบในหลักการในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยเอกฉันท์  แต่ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในประเด็นของการดําเนินการ  
ปริมาณงาน  และงบประมาณใหม่  แล้วนําเสนอสภาฯ เพ่ืออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ท่านผู้ใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะเสนอขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีผู้เสนอ กระผม

ขอปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2555  ครั้งท่ี 1 
 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
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   (ลงชื่อ)    จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์) 
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 

 
   (ลงชื่อ)    ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายไพโรจน์  จันทร์เหล็ก) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้
 

        รับรองถูกต้อง 

 
 

            (นายไพโรจน์  จันทร์เหล็ก) 
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางใบไม้ 
 


