


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
ประชุมสภาสามัญประจ าปี  สมัยแรก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ 

 ในวันจันทรท์ี่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาฯ ชั้น  ๒ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

.............................................. 

ผู้มาประชุม 
 

 ๑. นายเร่ง         เข็มหล่่า  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 

 ๒. นายชิต         กริ่งกลับ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑ 

 ๓. นายธเนศพล  จุ้ยซื่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑ 

 ๔. นายรัฐสิทธิ์    นิลนารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๒ 

 ๕. นายสุขะ       เชญชาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๓ 

 ๖. นายบันเทิง    เถื่อนถ้่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๓ 

 ๗. นายสมนึก     ค่าหวาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๕ 

 ๘. นายบัญญัติ   เกิดแสวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๖ 

 ๙. นายมนัส      พ่ึงธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๖ 

 ๑๐. นายสมบัติ   เหมือนใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๗ 

 ๑๑. นายแจ่ม     ซับเจียม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๙ 

 ๑๒. นางร่วม      กริ่งกลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๙ 

 ๑๓. นายชลอ     เชญชาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๑๐ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   

 จ่านวน  ๔  คน   ได้แก่ 

 ๑. นางสีนวล      จุ้ยซื่อ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด 

 ๒. นายกอน       โคกสลุง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๕ 

 ๓ นายปรีชา       เปี่ยมวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๘ 

 ๔. นายจงกล      ไม้คต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด หมู่ที่ ๘ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายณรงค์      ชัยจ่ารัส นายอ่าเภอโคกส่าโรง 

 ๒. นายพิชัย        เชญชาญ นายก อบต. เพนียด 
 ๓. นายสาม        เหนี่ยงจิตต์ รองนายก อบต. เพนียด 

 ๔. นายแจ้ง        ไม้คด  รองนายก อบต.เพนียด 
 ๕. นางพิศมัย      พุทไทย  เลขานุกา นายก อบต. เพนียด 

 ๖. นายณัฐวัตน์    อุ้ยล ี  ปลัด อบต. เพนียด 
 ๗. นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์ ก่านันต่าบลเพนียด 
 ๘. นายศิริศักดิ์    ศักดี  ผู้อ่านวยการกองช่าง อบต. เพนียด 

 ๙. นางสาวกัลยา   เหล่าบ้านค้อ หัวหน้าส่านักปลัด อบต. เพนียด 

 ๑๐. นางสาวรัตนา  ใจดีเย็น ผู้อ่านวยการกองคลัง อบต. เพนียด 

๑๑ นางนุชนารถ   จันทร์นุ่ม ผู้อ่านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๒. นายณรงค์ พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๖ 
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๑๓. นางนุชนาจ แก้วสิงห ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑๐ 

๑๔. นางทัศนีย์     ขุนเณร แพทย์ประจ่าต่าบลเพนียด 

๑๕. นายแสง     อาจข่า  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๙ 

๑๖. นายสุทิน    ละออง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๘ 

๑๗. นายชัยชนะ นุศิวอ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 

๑๘. นายชอน     ทองมาเต็ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๔ 

๑๙. นายบุญเชิด บุญเปลี่ยน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 

๒๐. นางป้อม     ผมงาม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๔ 

๒๑. นางการเวก  เหมือนใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๗ 

๒๒. พ.ต.ท.รตนดล แหวดกระโทก สภ.เพนียด 
๒๓. นายนันท์     พ่ึงธรรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑ 

๒๔. นายไกรเดช  กริ่งกรับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๓ 

๒๕. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์ผ่าน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๒๖. นางบุศรา    อาจป้อง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๒๗. นางวิชิตา    เจริญพันธุวงศ์ นักพัฒนาชุมชน 

๒๘. ส.อ.หญิงปริษา ลุกจันทึก เจ้าพนักงานธุรการ 

๒๙. นางสาวสุพัตรา นิลจ ู นิติกร 

๓๐. นางสาวจีรวรรณ จันนาญ นักทรัพยากรบุคคล 

๓๑. นางสาวศิริลักษณ์ นาโสม นักวิชาการศึกษา 

๓๒. นางสาวเมทินี   บุญจรืโท พนักงานจ้างทั่วไป 

๓๓. นางสาววาสนา  ศรีพ้ึง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

๓๔. นางสาวเพ็ญนภา รสฉ่่า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๓๕. นางสาวลลิตา    พุ่มพวง จ้างเหมาทั่วไป 

๓๖. นางสาวภรพันธุ์  จันนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๕ น. 
 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้นั่งประจ่าที่และตรวจสอบองค์ประชุม
ครบแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณและเชิญประธานสภาฯ นายเร่ง เข็มหล่่า ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลเพนียดเปิดประชุม และเป็นประธานในที่ประชุม ด่าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 พิธีก่อนเริ่มการประชุมสภาฯ 
  ๑ ประธานสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายณรงค์ ชัยจ่ารัส นายอ่าเภอโคกส่าโรง จุดธูปเทียน
บูชา ณ แท่นโต๊ะหมู่บูชา สวดมนต์บทสรรเสริญพระรัตนตรัย และเริ่มประชุมตามวาระฯ ตามล่าดับ 
  ๒ เรียนเชิญ นายณรงค์ ชัยจ่ารัส นายอ่าเภอโคกส่าโรง เป็นประธานมอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ราษฎร ที่สละที่ดินส่าหรับก่อสร้างถนนสาธารณะ ให้กว้างขึ้น เพ่ือการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสู่ชุมชน จ่านวนทั้งสิ้น  ๒๓  ราย 
  ๓  เรียนเชิญ นายณรงค์ ชัยจ่ารัส นายอ่าเภอโคกส่าโรง  ได้พบปะที่ประชุมและมอบ
นโยบายและโอวาท ให้แก่ผู้เข้าประชุม ดังนี้ 
   (๑)  ขอขอบคุณ ราษฎร ที่สละที่ดินส่าหรับก่อสร้างถนนสาธารณะ 



3 
 

   (๒)  รณรงค์และขอความร่วมมือ ในการเผา วัชพืช ชังข้าว หญ้าแห้ง เตาถ่าน 
เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน กลิ่นควัน มลพิษทางอากาศ ป้องกันฝุ่นละออง พีเอ็ม ๒.๕ ประกอบกับมีสัญญาณการ
ตรวจจับความร้อนจาก จุดตรวจจับควัน/ความร้อน แบบ hot spot จากดาวเทียม หากเกิดความรุนแรงและ
ตรวจจับได้จะด่าเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด 
   (๓)  มาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ในพ้ืน 
ขอให้ด่าเนินการตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขก่าหนด เช่น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
หรือออกจากเคหะสถานทุกครั้ง ล้างมือด้วยน้่าสะอาดหรือด้วยเจลแอลกอฮอล์  หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
สถานที่เสี่ยง ใช้ชีวิตแบบนิวนอรม์อล 
   (๔)  เรื่องความสามัคคี การแก้ไขปัญหาร้องเรียน ในพ้ืนที่ ในเบื้องต้นให้พ้ืนที่
ด่าเนินการไกล่เกลี่ย เพื่อยุติเรื่องก่อน หากเกินกว่าบทบาทหน้าที่ก็สามารถรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แล้วแต่
กรณ ี
   (๕) ความปลอดภัยทางถนน  ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยาน
พาหนะ และให้ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเคร่งครัด และขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
 

  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงาน พ่ีน้องประชาชนที่สละพ้ืนที่ดิน เพ่ือกิจการสาธารณะ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  และขอให้
การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอจบการพบปะพูดคุย เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม   รับทราบและรับข้อเสนอของนายอ าเภอโคกส าโรง ไปปฏิบัติ      
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  การเรียกประชุมสภาสามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้มีมติก่าหนดการประชุม
สภาสมัยสามัญประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่าหนดเพ่ิมอีกเป็น ๓ สมัย และก่าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไปเมื่อคราวประชุมสภาสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้ก่าหนดสมัย
ประชุมสามัญ   สมัยแรก ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีก่าหนดไม่เกิน 
๑๕ วัน นั้น 
  เพ่ือให้การด่าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ่านาจตามความ
ใน มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ดังกล่าว จึงออก
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ตามสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ่าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลเพนียด ชั้น ๒ ถนนหมายเลข ๒๐๕ (สุระนารายณ์) อ่าเภอโคกส่าโรง จังหวัดลพบุรี 
   

  จึงเสนอมาเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
   

ประธานสภาฯ การขอให้สภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ในวันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ 
ส่านักงานองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด บัดนี้งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้จัดท่า
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 จึงเสนอมาเพ่ือขอให้สภาฯ ได้ตรวจสอบพร้อมให้การรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวตามล่าดับ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดเสนอแก้ไขรายงาน 
เป็นไปตามวาระการประชุม  
     
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   
  ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ  เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบ 
   

  ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด น่าเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

นายพิชัย เชญชาญ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายพิชัย เชญชาญ ขอน่าเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   ๑ ส านักปลัดฯ  
    จะด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลเพนียด จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด
พิจารณาต่อไป 
 
   

ขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ ขอโอนลด ขอโอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้   190,๐๐๐  บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ตั้งไว้  20,000  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ  1,852.50  บาท 

เหตุผล:  
งบประมาณที่ตั้ง
ไ ว้  ไ ม่ เ พี ย งพอ
บริหารจัดการ 
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ที ่ ขอโอนลด ขอโอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
ปัจจุบันคงเหลือ  40,๐๐๐  บาท 
ขอโอนลด  20,000 บาท 
คงเหลือ  20,000   บาท 

ขอโอนเพิ่ม  20,000  บาท 
เป็นเงิน  21,852.50  บาท 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้   190,๐๐๐  บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ   20,๐๐๐  บาท 
ขอโอนลด  10,000 บาท 
คงเหลือ  10,000   บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ตั้งไว้  20,000  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ  1,663.26  บาท 
ขอโอนเพิ่ม  10,000  บาท 
เป็นเงิน  11,663.26  บาท 
 

เหตุผล: 
งบประมาณที่ตั้ง
ไ ว้  ไ ม่ เ พี ย งพอ
บริหารจัดการ  

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้   2,583,480  บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ   1,757,334  บาท 
ขอโอนลด   28,500    บาท 
คงเหลือ   1,728,834   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เลื่อยโซ่ยนต์   ตั้งไว้  28,500  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน  1  
เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ขนาด  3.1 แรงม้า  
- แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 12-22 นิ้ว 
- ระยะร่องแผ่นบังคับโซ่ 1.3 มิลลิเมตร 
- ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง 0.47 ลิตร 
- ความจุถังน้ ามันหล่อลื่นโซ่ 0.2 ลิตร 
 (ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เหตุผล:  
เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้   2,583,480  บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ   1,728,834   บาท 
ขอโอนลด  36,000   บาท 
คงเหลือ  1,692,834  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับส่งวิทยุ   ตั้งไว้ 36,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  จ านวน  3  
เครื่องๆ ละ 12,000  บาท   มีคุณลักษณะ

เหตุผล:  
เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
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ที ่ ขอโอนลด ขอโอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1) ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์  
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท 
แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
2) ขนาดก าลังส่ง  10  และ  40  วัตต์ 
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย 
ไมโครโฟน  
3) ขนาดก าลังส่ง  25 วัตต์  
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน 
เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือ
คู่มือ 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้   2,583,480  บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ   1,692,834  บาท 
ขอโอนลด   5,950  บาท 
คงเหลือ  1,686,884  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
พัดลมโคจร   ตั้งไว้   5,950  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  จ านวน  5  
ตัวๆ ละ 1,190  บาท  มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- ขนาดใบพัด  16  นิ้ว 
- แรงดันไฟฟ้า  220  โวลต์ 
- ก าลังไฟฟ้า  50  วัตต์ 
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เหตุผล:  
เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้   2,583,480  บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ  1,686,884  บาท 
ขอโอนลด  2,760  บาท 
คงเหลือ  1,684,124  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
พัดลมอุตสาหกรรม ตั้งไว้  2,760  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
จ านวน  2  ตัวๆ ละ 1,380 บาท  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

เหตุผล:  
เพ่ือให้มีอุปกรณ์
ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
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ที ่ ขอโอนลด ขอโอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
- ขนาดใบพัด  18  นิ้ว 
- แรงดันไฟฟ้า  220  โวลต์ 
- ก าลังไฟฟ้า  80  วัตต์ 
- เลือกปรับระดับความสูงได้ 
- ปรับระดับแรงลมได้ 3  ระดับ 
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว้   2,583,480  บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ   1,684,124  บาท 
ขอโอนลด  4,990   บาท 
คงเหลือ  1,679,134   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  
ตั้งไว้   4,990  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น  
จ านวน  1  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังนี้ 
-  บรรจุถังน้ าขนาดไม่ต่ ากว่า  15  ลิตร  
แบบคว่ า 
- มีก๊อกน้ าเย็นและน้ าร้อนอย่างละ 1 ก๊อก 
- มีไฟแสดงสถานการณ์ท างานของเครื่อง 
- มีถาดรองแก้วพร้อมรองน้ าทิ้ง 
- ระบบไฟฟ้า 220 วัตต์ 
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เหตุผล 
เพ่ือให้พนักงาน
ส่วนต าบลไว้ดื่ม
กินและเพ่ือเอาไว้
บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด จึงขอเสนอญัตติโอนงบประมาณของส านักปลัดต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  จ านวน  7  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  108,200 บาท (หนึ่งแสน
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

 ๒  กองช่าง 
 มีความประสงค์จะขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.25๖4  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายให้มีความชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วนตามความจริง ดังนี้ 
  (๑) งานติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน  ๑๔ ต้น 
ติดตั้ง พื้นที่หมู่  1,3,๕,๑๐ งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
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  (๒)  งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9  ตั้งไว้    140,000  บาท 
จากบ้านนายชิ้น  ผมงาม ถึงบ้านนายสมบัติ  ปานทอง  แก้ไขปัญหาการระบายน้ า 
  (๓)  งบด าเนินงาน งานจัดซื้อวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  (๔)  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 รายละเอียดดังนี้ 
 

ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ที ่ โอนลด โอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
1 แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
ตั้งไว้    40,000  บาท  
ยอดเงินคงเหลือ  32,575  บาท  
ขอโอนลด  10,000 บาท 
คงเหลือ  22,575  บาท 

(ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,3,5,10 
จ านวน  400,000  บาท 
เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,3,5,10  จ านวน 
14 จุด ตามรายละเอียด อบต.เพนียด
ก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เหตุผล:  
เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางของหมู่ที่ 
1,3,5,10 สร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชน 

2 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งไว้    50,000  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ  46,548  บาท  
ขอโอนลด  20,000 บาท 

คงเหลือ  26,548  บาท  

  

3 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
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ที ่ โอนลด โอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
ตั้งไว้    96,500  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ  36,295  บาท 
ขอโอนลด  36,295 บาท 

คงเหลือ  0  บาท 
4 แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
โครงการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้    190,000  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ  70,000  บาท  
ขอโอนลด  60,000 บาท 

คงเหลือ  10,000  บาท 

  

5 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
โครงการจัดการประชุมเวทีประชาคม 
ตั้งไว้  10,000  บาท 
ขอโอนลด  10,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

  

6 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้  424,080  บาท 
ขอโอนลด  100,357 บาท 
คงเหลือ  323,723  บาท 

  

7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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ที ่ โอนลด โอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
ตั้งไว้    50,000  บาท 
ขอโอนลด  40,000 บาท 

คงเหลือ  10,000  บาท 
8 แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าเช่าบ้าน 
ตั้งไว้   10,000  บาท 
ขอโอนลด  10,000 บาท 

คงเหลือ  0  บาท 

  

9 แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตั้งไว้    10,000  บาท 
ขอโอนลด  10,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

  

10 แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ตั้งไว้    30,000  บาท 
ขอโอนลด  30,000 บาท 

คงเหลือ  0  บาท 

  

11 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้    162,480  บาท 
คงเหลือ  34,043  บาท 
ขอโอนลด  39,848 บาท 

คงเหลือ  88,589  บาท 
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ที ่ โอนลด โอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
12 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าเช่าบ้าน 
ตั้งไว้    80,000  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ  65,000 บาท 
ขอโอนลด  33,500 บาท 
คงเหลือ  31,500   บาท 

  

13 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9  
ตั้งไว้    140,000  บาท 
จากบ้านนางจ าลอง พัดยนต์ ถึง  
บ้านนายเย้ย  จันทรสุข   
โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60  เมตร พร้อมบ่อพักจ านวน 8 บ่อ  
ยาวรวม 69 เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขอโอนลด  140,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ 9  ตั้งไว้    140,000  บาท 
จากบ้านนายชิ้น  ผมงาม ถึง  
บ้านนายสมบัติ  ปานทอง 
โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40  เมตร พร้อมบ่อพักจ านวน 9 บ่อ  
ยาวรวม 81 เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผล:  
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
ระบายน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่
หมู่ที่ 9  

14 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 2  
ตั้งไว้  84,000  บาท 
- เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 2 
บริเวณสายคันคลองห้วยปลาหมอ   
โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  660  ลูกบาศก์เมตร  ตาม
ปริมาณงาน อบต.เพนียดก าหนด 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ขอโอนลด  24,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ตั้งไว้  100,000  บาท 
มียอดคงเหลือ 21,645.29  บาท 
ขอโอนเพิ่ม  24,000  บาท 
เป็นเงิน  45,645.29  บาท 
 

เหตุผล:  
งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ที ่ โอนลด โอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
คงเหลือ  60,000  บาท 

15 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้  96,000  บาท 
ขอโอนลด  26,000  บาท 
คงเหลือ  70,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 
ตั้งไว้  20,000  บาท 
มียอดคงเหลือ  6,700  บาท 
ขอโอนเพิ่ม  26,000  บาท 
เป็นเงิน  32,700  บาท 

เหตุผล:  
งบประมาณไม่เพียงพอ 

16 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้  96,000  บาท 
มียอดเงินคงเหลือ  70,000  บาท 
ขอโอนลด  20,000  บาท 
คงเหลือ  50,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ตั้งไว้  60,000  บาท 
คงเหลือ  11,972  บาท 
ขอโอนเพิ่ม  20,000  บาท 
เป็นเงิน  31,972  บาท 

เหตุผล:  
งบประมาณไม่เพียงพอ 

17 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้  96,000  บาท 
มียอดเงินคงเหลือ  50,000  บาท 
ขอโอนลด  20,000  บาท 
คงเหลือ  30,000  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
ตั้งไว้  50,000  บาท  
มียอดคงเหลือ  30,176  บาท 
ขอโอนเพิ่ม  20,000  บาท 
เป็นเงิน  50,176  บาท 

เหตุผล: 
งบประมาณไม่เพียงพอ 

18 แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้  200,000  บาท 
ขอโอนลด  200,000  บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า 
ตั้งไว้  1,200,000  บาท 
คงเหลือ  575,987.44  บาท 
ขอโอนเพิ่ม  200,000  บาท 
เป็นเงิน  775,987.44  บาท 

เหตุผล: 
งบประมาณไม่เพียงพอ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณกองช่าง  จ านวน  18  รายการ  รวมทั้งสิ้น  830,000 บาท (แปดแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 ๓  กองคลัง 
 

 มีความประสงค์จะขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.25๖4  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริหารแก่ประชาชน 
 
 ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

ที ่ โอนลด โอนเพิ่ม เหตุผล/ค าชี้แจง 
1 แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์  
ตั้งไว้    90,000  บาท 
ขอโอนลด  90,000 บาท 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ตั้งไว้ 10,000 บาท  
โอนเพิม่ 90,000 บาท 
เป็นเงิน  100,000  บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เหตุผล:  
เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณกองคลัง  จ านวน  1  รายการ  รวมทั้งสิ้น  90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท
ถ้วน)  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

      ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
ที ่ ข้อความเดิม ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/ค าชี้แจง 
๑ แผนงานแคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

แผนงานแคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เหตุผล :  
ในการจั ดท า เอกสาร
ก าหนดขนาดของความ
เส้นผ่าศูนย์ของระบบท่อ
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/ค าชี้แจง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. หมู่ที่ 
8 (กองช่าง) จ านวน  130,000 บาท 
- เพ่ือวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8  
จากบ้านนายปรีชา  เปี่ยมวิชัย ถึงบ้าน
นางกงสัย  เจริญกิจวัฒนาชัย   
โดยวางท่อคสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  
พร้อมบ่อพัก จ านวน  10 บ่อ  ยาว
รวม  34  เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. หมู่ที่ 8 
(กองช่าง) จ านวน  130,000 บาท 
- เพ่ือวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8  
จากบ้านนายปรีชา  เปี่ยมวิชัย ถึงบ้าน
นางกงสัย  เจริญกิจวัฒนาชัย   
โดยวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 เมตร  พร้อม
บ่อพักจ านวน 4 บ่อ ยาวรวม 34 
เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ระบายน้ าและจ านวนบ่อ
พัก  เป็นการผิดพลาด
ทางการจัดท าเอกสาร 
 

2 แผนงานแคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 (กองช่าง)   
จ านวน  90,000  บาท 
- เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 6  จากหน้าบ้านนายเฉลียว  
วันณุเสน ถึงหน้าบ้านนายไพเราะ  
พลายดี  โดยปรับปรุงถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว 54  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือ
คิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า  
189  ตารางเมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานแคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 (กองช่าง)   
จ านวน  90,000  บาท 
- เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายเฉลียว วันณุ
เสน ถึงหน้าบ้านนายไพเราะ  พลายดี  
โดยปรับปรุงถนน  ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย  2.70 เมตร  ยาว 
11  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
3.00 เมตร  ยาว 60  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่
ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า  210  ตาราง
เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผล :  
ในการจั ดท า เอกสาร
ก าหนดขนาดของความ
กว้าง  ความยาวเป็นการ
ผิดพลาดทางการจัดท า
เอกสาร  

3 แผนงานแคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 

แผนงานแคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 

เหตุผล :  
 งบประมาณได้โอนใน
การแก้ไขปัญหาระบบ
ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ เพ่ือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในการ
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ที ่ ข้อความเดิม ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง เหตุผล/ค าชี้แจง 
4,5,9 (กองช่าง) จ านวน  367,000   
บาท 
- เพ่ือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 
4,5,9 บ้านนกเขาเปล้า  โดยวิธีกลบ
หลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
2,233  ลูกบาศก์เมตร  ตามปริมาณ
งาน อบต.เพนียดก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

4,5,9 (กองช่าง) จ านวน  267,000   
บาท 
- เพ่ือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 
4,5,9 บ้านนกเขาเปล้า  โดยวิธีกลบ
หลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
1,585  ลูกบาศก์เมตร  ตามปริมาณ
งาน อบต.เพนียดก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

สัญจรไป-มา  

4 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   
หมู่ที่ 2  (กองช่าง)  
จ านวนเงิน  84,000  บาท 
- เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 
บริเวณสายคันคลองห้วยปลาหมอ   
โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  660  ลูกบาศก์เมตร  
ตามปริมาณงาน อบต.เพนียดก าหนด 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 
2(กองช่าง) จ านวนเงิน  60,000  บาท 
- เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 2 
บริเวณสายคันคลองห้วยปลาหมอ   
โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  459  ลูกบาศก์เมตร  ตาม
ปริมาณงาน อบต.เพนียดก าหนด 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผล :  
งบประมาณได้ โอนใน
การแก้ไขปัญหาระบบ
ระบายน้ า เพ่ือป้องกัน
น้ าท่วม และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบาย
น้ า  

    

 เพ่ือให้การตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความคล่องตัวต่อไป  

   ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดจึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดพิจารณาต่อไป 

 ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
  ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้น าเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ และการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ให้ตรงกับความจริง มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถาม หรือไม่ ..................... ถ้าไม่มีขอให้สภาฯ ได้ลง
มติ ต่อไป  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติเกี่ยวกับญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอด้วยคะแนน ๑2 เสียง งด
ออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
   ๔.๒ ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
ประธานสภาฯ  ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญนายกฯน าเสนอ 

นายพิชัย  เชญชาญ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายพิชัย เชญชาญ ขอน่า เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดมีความประสงค์จะขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 
๒๕๖4  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค 

 ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

  ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ   
ที่ 4) พ.ศ. 2561 

  ๒  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1. ก่อสร้างโดยการเดินท่อส่งน้ าจากระบบชลประทาน (เขื่อนป่าสัก)   
หมู่ที่ 7 งบประมาณ  จ านวน  97,๐๐๐  บาท  เพ่ือรับส่งน้ าจากโครงการสูบน้ าจากเขื่อนป่าสัก เติมลงสระ
น้ าเพ่ือใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านเพนียด บริเวณหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
หมู่ที่ ๗  โดยวางท่อชนิดท่อพีอี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร PN 6 ความยาวไม่น้อยกว่า 62 เมตร 
หรือมีรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด งบประมาณจ่ายจาก       
เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 97,000 บาท จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้น าเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน  ๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการวางท่อรับส่งน้ าจากโครงการสูบน้ าจากเข่ือนป่าสัก ไปเติมสระน้ า
ใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้านฯ มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือสอบถาม หรือไม่ ..................... ถ้าไม่มีขอให้สภาฯ ได้
ลงมติ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสมจ านวนดังกล่าวเพ่ือด าเนินงาน
ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอด้วยคะแนน ๑2 เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

  ๔.๓  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ และก าหนด
ประชุมสภาสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
 

ประธานสภาฯ   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ ได้ก่าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ่าปี โดย
ให้ประธานสภา น่าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ ต่อสภาฯ มีมติก่าหนด ดังนี้ 
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    ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือก        
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
     (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมยั แตล่ะสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี
นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่
วัน  
     การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุม ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

    ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มตน้ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแตล่ะสมัยในปนีั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจ า 
ปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ใหประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที ่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแตล่ะปโีดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาทอ้งถิ่น พรอมทั้งปดิประกาศไว้ใน ทีเ่ปิดเผย ณ ส านักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

  ดังนั้น จึงเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ ได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกัน ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 และสมัย
ประขุมสภาสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
 ๑ ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มอีก ๓ สมัย ได้แก่ 
  สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๒๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  แต่ละสมัย มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
 ๒ ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖5  
 ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  ก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
   

  ๔.๔  เรื่อง การขอความเห็นชอบประชาคมการรวมกลุ่มเลี้ยงโค และเลี้ยงสัตว์ 
แมลงเศรษฐกิจ 
 

ประธานสภาฯ  การขอความเห็นชอบ ประชาคมการรวมกลุ่มเลี้ยงโค และเลี้ยงสัตว์ แมลง เศรษฐกิจ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ได้รับค่าร้องจาก ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ลูกชาวนาฟาร์ม  โดย นางธัญญารัตน์ 
ไชย์ศิริคุณากร ได้ยื่นค่าขอต่อ องค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ประสานผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑ ต่าบลเพนียด  
จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ส่าหรับด่าเนินกิจการข้างต้น และ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ได้ประชาสัมพันธ์จัดประชุมประชาคมราษฎร ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ 
น. ณ ที่ท่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ มีราษฎรเข้าร่วมประชุมจ่านวน ๗๒ คน และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ผู้น่า
ท้องที่ ผู้น่าท้องถิ่น เข้าร่วมจ่านวน ๑๔ คน มติที่ประชุม ราษฎรเห็นด้วยที่จะด่าเนินการ ตามที่ได้น่าเสนอที่จะ
รวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและเลี้ยงสัตว์ แมลง เศรษฐกิจ เพ่ือการจ่าหน่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด่าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง
เสนอมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลเพนียด ให้ความเห็น การด่าเนินงานดังกล่าวต่อไป 
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มติที่ประชุม  รับทราบและไม่ขัดข้อง การด าเนินงานตามที่ได้ผ่านการประชุม ประชาคมราษฎร 
หมู่ที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และขอให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกชาวนาฟาร์ม โดย นางธัญญารัตน์ ไชย์ศิริคุณากร 
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีเสนอ และระเบียบกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนต่อไป 
    
  ๔.๕  ญัตติ  ขอความเห็นชอบ แก้ไขปัญหาพื้นที่เก็บน้ าตื้นเขินสระกระทุ่ม 
 

ประธานสภาฯ  ขอความเห็นชอบ แก้ไขปัญหาพ้ืนที่เก็บน้่าตื้นเขินสระกระทุ่ม ขอเชิญนายกฯ 
น่าเสนอ 
 

นายพิชัย  เชญชาญ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ผมนายพิชัย เชญชาญ ขอน่าเสนอการขอขุดลอกสระกระทุ่ม ดังนี้ ด้วยได้รับแจ้งจาก 
วัดสระสองตอน โดย พระครูปลัดมนัส  ชยธมโม มีหนังสือประสานงานขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาพ้ืนที่
เก็บน้่า ตื้นเขินบริเวณสระกระทุ่ม เนื่องจากวัดสระสองตอนประสบปัญหาปริมาณน้่าใช้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และวัดสระสองตอนมีความประสงค์ที่จะขุดลอกพ้ืนที่สระกระทุ่ม ที่ตื้นเขิน ให้มีความลึก เพ่ือการกัก
เก็บน้่าใช้ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้มากขึ้น ปริมาณดินที่ขุดลอกน่ามาถมที่ดินบริเวณภายในวัด โดยค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินงาน วัดสระสองตอน เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด จึงเสนอขอความเห็นมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลเพนียดไดพิ้จารณา ตามล่าดับต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้น าเสนอ การขอขุดลอกสระกระทุ่มที่
ตื้นเขินให้มีความลึกมากข้ึน เพ่ือการกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้มากขึ้น ขอให้สภาฯ ได้พิจารณา ต่อไป 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีความเห็น  ดังนี้   
  ๑ ไม่ขัดข้องที่วัดสระสองตอนจะด าเนินการตามประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  ๒ การด าเนินงานจะต้องก าหนดปริมาณงานการขุดลอก (จ านวนดินที่ขุดออกกี่คิว) 
  ๓ ต้องมีมติการประชุมของคณะกรรมการวัด  
  ๔ แจ้งให้เจ้าคณะต าบลและเจ้าคณะอ าเภอรับทราบ ตามล าดับ 
  ทั้งนี้ปริมาณดินที่ขุดลอกห้ามน าไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเอกชน 
     
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  ( ถ้ามี ) 
 

ประธานสภาฯ  เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอ ....... เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือมีวาระเสนอ
ในที่ประชุม หมดวาระการประชุม ขอปิดการประชุม ประธานสภาฯ กล่าวปิดการประชุมสภา เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)         ณัฐวัฒน์  อุ้ยล ี  ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นายณัฐวัฒน์  อุ้ยลี) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้แล้ว  เป็นไปตามวาระการประชุม  
                                                         
 
  (ลงชื่อ)          ธเนศพล  จุ้ยซื่อ  กรรมการตรวจรายงาน    
    ( นายธเนศพล  จุ้ยซื่อ ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ ๑ 
 
 
 

  (ลงชื่อ)          รัฐสิทธิ์  นิลนารถ  กรรมการตรวจรายงาน    
    ( นายรัฐสิทธิ์  นิลนารถ ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ ๒ 
 

   
 
  (ลงชื่อ)         ปรีชา  เปี่ยมวชิัย   กรรมการตรวจรายงาน    
    ( นายปรีชา  เปี่ยมวิชัย ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ ๘  
    
 
ความเห็นประธานสภาฯ ที่ประชุมสภา อบต.เพนียด  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  ในคราว 
 

ประชุมสภา..สมัยสามัญ..สมัยแรก..…ครั้งที่…2…ประจ าปี พ.ศ.…2564.…เมื่อวันที่…25…กุมภาพันธ์…2564… 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      เร่ง  เข็มหล่ า     
                   (นายเร่ง  เข็มหล่ า) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด   
 
   
   

 

 


