
 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๙ 
 ในวันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
.............................................. 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑ นายเร่ง เข็มหล่่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๒ นางสีนวล จุ้ยซื่อ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๓ นายชิต กริ่งกลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑ 
 ๔ นายธเนศพล จุ้ยซื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑ 
 ๕ นายรัฐสิทธิ ์ นิลนารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๒ 
 ๖ นายสุขะ เชญชาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๓ 
 ๗ นายบรรเทิง เถื่อนถ้่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๓ 
 ๘ นางสาวพภัสสรณ์ เหนี่ยงจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๔ 
 ๙ นายเสนาะ พันธุ์ปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๔ 
 ๑๐ นายสมนึก ค่าหวาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๕ 
 ๑๑ นายกอน โคกสลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๕ 
 ๑๒ นายมนัส พ่ึงธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๖ 
 ๑๓ นายบัญญัติ เกิดแสวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๖ 
 ๑๔ นายสมบัติ เหมือนใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๗ 
 ๑๕ นายปรีชา เปี่ยมวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๘ 
 ๑๖ นายจงกล ไม้คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๘ 
 ๑๗ นางร่วม กริ่งกลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๙ 
 ๑๘ นายแจ่ม ซับเจียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๙ 
 ๑๙ นายชัยชนะ นุศิวอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑๐ 
 ๒๐ นายชลอ เชญชาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑๐ 
 

ผู้ขาดประชุม ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑ นายพิชัย เชญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๒ นายสาม เหนี่ยงจิตต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๓ นางสาวคคนานต์  คลังผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๔ นายณัฐวัฒน์ อุ้ยลี ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๕ นางสาวปานทิพย์ แตงเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 ๖ นางสาวภรพันธุ์ จันนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๗ นางนุชนารถ จันทร์นุ่ม ผู้อ่านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๘ นางสาวกีรต ิ สอนกัน เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๙ นายทองเย็น เกิดแสวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 



๒ 

 

 

 ๑๐ นางสาวอารีย์  แก้วเพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
 ๑๑ นางงาม ศรีจันทร์วงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
 ๑๒ นายอเนก พันธุ์ปิ่น  
 ๑๓ นายปรัชญา จงรักชอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ 
 ๑๔ นายศิริศักดิ์ ศักดี ผู้อ่านวยการกองช่าง 
 ๑๕ นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์ ก่านันต่าบลเพนียด 
 ๑๖ นายสุชาต ิ แผนคงงาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
 

 เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้นั่งประจ่าที่และตรวจสอบองค์ประชุม
ครบแล้ว ได้ให้สัญญาณและเชิญประธานสภาฯ นายเร่ง เข็มหล่่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด
เปิดประชุม และเป็นประธานในที่ประชุม ด่าเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามล่าดับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  การเรียกประชุมสภาสามัญประจ่าปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ประธานสภาฯ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้แจ้งนัดหมายการ
ประชุมสภาสมัยสามัญประจ่าปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อคราวประชุมสภาสามัญประจ่าปี สมัยที่ ๓     
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น 
 บัดนี้ถึงก่าหนดการเชิญประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจ่าปี สมัยที่ 
๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
เพนียด ชั้น ๒ อ่าเภอโคกส่าโรง จังหวัดลพบุรี โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้มีหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมถึงทุกท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมาเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้จัดท่ารายงานการประชุม
สภาสามัญประจ่าปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานมี
จ่านวน ๘ หน้า ประกอบกับได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้สภาฯได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน 
  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔           ญัตติ  เรื่องเพ่ือพิจารณาและเพ่ือทราบ 
 

  ๔.๑  คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด เมื่อ
คราวประชุมสภาสามัญ ประจ่าปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติรับ



๓ 

 

 

หลักการในวาระที่หนึ่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ่านวน ๓ คน โดยที่ประชุมได้เสนอบุคคล 
ตามล่าดับ ดังนี้   
   ๑ นายธเนศพล  จุ้ยซื่อ ส.อบต. หมู่ที่ ๑  เป็นกรรมการแปรญัตติ   
   ๒ นายปรีชา  เปี่ยมวิชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการแปรญัตติ  
   ๓ นายแจ่ม  ซับเจียม ส.อบต. หมู่ที่ ๙    เป็นกรรมการแปรญัตติ  
  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมการแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จึงเสนอมาเพ่ือทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๒  ญัตติ การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ 
     

ประธานสภาฯ   ญัตติ การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มายังประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด เพ่ือน่าเสนอให้
สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป โดยคณะกรรมการได้มีมติยืนตามร่างเดิม รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  

   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตตแิละมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค่าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
   ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลา
ดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค่าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก     

  ข้อพิจารณา 
   คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติยืนตามร่างเดิม รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระการประชุม จึงเสนอมาเพ่ือที่ประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุม มติที่ประชุม  เห็นชอบตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 



๔ 

 

 

  ๔.๓ ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย     
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่
 

 ข้อพิจารณา 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาลงมติ ในวาระท่ีสามต่อไป 
 

ที่ประชุม มติที่ประชุม  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น  ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ่านวน ๑ คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  จากจ่านวนผู้เข้าประชุมฯ ๒๐ คน มติเป็นไปตามระเบียบฯ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  ( ถ้ามี ) 
 

ประธานสภาฯ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอ..........  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแนะอะไรในที่ประชุม 
หมดวาระการประชุม ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ่าปี สมัยที่ ๓/๒๕๕๙  ประธานกล่าวปิดประชุม
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
  (ลงชื่อ)            ณัฐวัฒน์  อุ้ยลี ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นายณัฐวัฒน์  อุ้ยลี) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
  (ลงชื่อ)          ธเนศพล  จุ้ยซื่อ กรรมการตรวจรายงาน    
    ( นายธเนศพล  จุ้ยซื่อ ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑ 
 
  (ลงชื่อ)          เสนาะ  พันธุ์ปิ่น กรรมการตรวจรายงาน    
    ( นายเสนาะ  พันธุ์ปิ่น ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๔ 
 
  (ลงชื่อ)          ปรีชา  เปี่ยมวิชัย กรรมการตรวจรายงาน    
    ( นายปรีชา  เปี่ยมวิชัย ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๘  
  
  
ความเห็นประธานสภาฯ 
  ....................................................................................................................................... 
   
  (ลงชื่อ)                 เร่ง  เข็มหล่่า    
    (นายเร่ง  เข็มหล่่า) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 
  
 
 


