
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2/2562 

วันที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
ณ   ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

………………………………….. 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.พระงาม เมื่อครบองค์ประชุมเชิญสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภา อบต.พระงาม เข้าห้องประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ในวันนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ประธานสภา อบต.พระงาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขอเริ่มประชุม 
    ตามระเบียบวาระต่อไป    
ที่ประชุม   - รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภา อบต.พระงาม ตรวจรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่สอง   
ประธานสภา อบต.พระงาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2562  และรายงานการประชุมวิสามัญ 

สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  14 มิถุนายน  2562  มีสมาชิกท่านใดจะ 
แก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 
    วันที่ 22 เมษายน  2562 และรายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่  
    1/2562 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  โดยไม่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
    

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี)  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยนายก อบต.พระงาม ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  พ.ศ.2563 ให้สภาพิจารณา ขอเชิญ นายก อบต.พระงาม ชี้แจง 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามจะได้ 
นายก อบต.พระงาม   เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พระงาม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
    พระงาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  
    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
    ดังต่อไปนี้ (ขอให้ดูเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจก) 
    1. สถานะการคลัง  
        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลพระงาม มีสถานะการเงิน ดังนี ้ 

/ณ วันที.่.. 
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    ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  
     1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  25,205,390.44 บาท  
     1.1.2 เงินสะสม  12,319,259.70 บาท 
     1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  8,875,210.76 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 พ.ค.2562  
 1.รายรับจริง จ านวน  20,514,707.18 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร  จ านวน  740,169.05 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมฯ จ านวน     4,692.10  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  96,901.33  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  9,652,347.70 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน จ านวน  9,989,899  บาท 
 2.รายจ่ายจริง จ านวน  14,706,293.64  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง   จ านวน  5,821,031  บาท 
  งบบุคลากร จ านวน  5,116,472  บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน  3,056,700.64  บาท 
  งบลงทุน จ านวน  388,090  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน  0  บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน  324,000  บาท 
 3.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  72,800 บาท 
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  2563  

       (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  27,657,600.-บาท  ประกอบด้วย  
    รายได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากร รวม  492,000.-บาท แยกเป็น 

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน  463,000.-บาท    
     2.ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  2,000.-บาท     
     3.ภาษีป้าย  จ านวน  27,000.-บาท    
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯลฯ รวม  3,900.-บาท 

1.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  จ านวน  500.-บาท  
     2.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  1,200.-บาท   
     3.ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ จ านวน  100.-บาท 

4.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน  200.-บาท 
5.ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน  500.-บาท    
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
จ านวน  1,200.-บาท 
7.ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200.-บาท  

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 110,000.-บาท  
1.ดอกเบี้ย  จ านวน  100,000.-บาท    
2.เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จ านวน 10,000.-บาท 

 
/หมวดรายได้... 
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     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200.-บาท 
     1.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ านวน  200.-บาท   

หมวดรายได้จากทุน รวม 500.-บาท 
     1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน  500.-บาท   

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
    หมวดภาษีจัดสรร  14,251,000.-บาท  
     1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จ านวน 340,000.-บาท  

2.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน  8,600,000.-บาท 
3.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน  1,500,000.-บาท 

     4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน  45,000.-บาท 
     5.ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  3,000,000.-บาท   
     6.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมฯ ป่าไม้ จ านวน 5,000.-บาท   
     7.ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน  20,000.-บาท  

8.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  26,000.-บาท  
9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ ฯ  จ านวน  700,000.-บาท  
10.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  จ านวน  15,000.-บาท  

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  12,800,000.-บาท 
1.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ  จ านวน  12,800,000.-บาท 

        3. ประมาณการรายจ่ายปี 2563  จ านวน 27,657,600.-บาท  ประกอบด้วย 
     งบกลาง                               9,345,970.-บาท 
     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ฯลฯ)       9,344,310.-บาท 
     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนฯลฯ)  7,340,720.-บาท 
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ)         901,600.-บาท 
     งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)            25,000.-บาท  
     งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         700,000.-บาท  
    รายจ่ายแยกตามแผนงาน 
     

 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 

/แผนงาน... 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทัว่ไป  
    แผนงานบรหิารทัว่ไป 11,842,970 
    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 658,500 
ด้านบริการชุมชนและสงัคม  
    แผนงานการศกึษา 2,808,320 
    แผนงานสาธารณสุข 210,000 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 70,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 570,000 
    แผนสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 425,000 
    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 270,000 
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การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็น 
การจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ใน  
ข้อบัญญัติฯ เป็นการตั้งตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด การปกป้องสถาบันของชาติ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน   
การพัฒนาด้านสตรี การจัดท าแผนชุมชนการผังและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในส่วนของ 
รายละเอียดต่างๆ ขอให้ดูร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจก 

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ปลัด อบต.พระงาม  พ.ศ.2563 ที่เสนอประธานสภา อบต.พระงาม เมื่อวันที่      กรกฎาคม  2562  
    ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3886 

ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีนายก อบต.และปลัด อบต.ชี้แจง ขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาเอกสาร 
ประธานสภา อบต.พระงาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
ที่ประชุม   - ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 40 นาท ี
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอชี้แจงให้สมาชิกสภา อบต.เข้าใจเพิ่มเติมว่าร่างข้อบัญญัติฯ นี้ เป็นประมาณการ
ประธานสภา อบต.พระงาม ทั้งรายรับ-รายจ่าย ซึ่งอาจจะมีรายรับมากกว่าที่ประมาณการไว้ หรือมีรายรับน้อย  
    กว่าที่ประมาณการไว้ และส าหรับรายจ่ายก็อาจจะจ่ายน้อยกว่าที่ประมาณการไว้  
    ถ้ามีรายรับมากกว่าที่ประมาณการไว้ ทาง อบต.อาจจะท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเติมได้ แต่ถ้ามีน้อยกว่า  ฝ่ายบริหารต้องควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ใน 
    วงเงินที่ไม่เกินรายรับ  ทีป่ระชุมก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วในพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด 

จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1   
หรือไม่  ถ้ารับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563  เต็มสภา 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,356,840 
    แผนงานการเกษตร 50,000 
    แผนงานการพาณชิย์ 50,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 9,345,970 

งบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 27,657,600 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อสภาได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  พ.ศ.2563 แล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปร 
    ญัตติ ขอเชิญสมาชิก 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้องเป็นไปตาม 
เลขานุการสภา อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2547  
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 (3)  โดยคณะกรรมการต้องมี 
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามระเบียบฯ ข้อ 103 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีปลัด อบต.ชี้แจง เชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต. ผมนายน้ าฝน  ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   นายวิรัติ  ศรีเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายสมฤกษ์ พิศรูป  - ท่านประธานสภา อบต.ผม นายสมฤกษ์  พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4    
นายสมชาย ทับกฤษ  - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายสมชาย  ทับกฤษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ขอรับรอง  
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายวิรัติ  ศรีเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  นายสมชาย ทับกฤษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายกมล เพ็งแจ่มศรี - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายกมล เพ็งแจ่มศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5    
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายน้ าฝน  ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6    
นายกมล เพ็งแจ่มศรี - ท่านประธานสภา อบต.ผม นายกมล เพ็งแจ่มศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  นายสมฤกษ์ พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นางสาลี่  ส่งสาย  - ท่านประธานสภา อบต.ดิฉัน นางสาลี่  ส่งสาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2    
นางบุบผา เจริญชันษา - ท่านประธานสภา อบต.ดิฉัน นางบุบผา  เจริญชันษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  ขอรับรอง  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ประธานสภา อบต.พระงาม  ทั้ง 3 ท่าน คือ 

1.นายวิรัติ   ศรีเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
2.นายสมชาย   ทับกฤษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
3.นายสมฤกษ ์  พิศรูป  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เนื่องด้วยไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้  
1.นายวิรัติ   ศรีเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
2.นายสมชาย   ทับกฤษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
3.นายสมฤกษ์   พิศรูป  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2563  เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว  ขอให้ด าเนินการตาม  
ประธานสภา อบต.พระงาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
    และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 109 ข้อ 110  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภา อบต.  ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 109 ก าหนดว่า 
    การนดัประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ  
    เลขานุการสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพ ผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปร 
    ญัตติ ที่สภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง โดยขอนัดประชุมวันที่ 2 สิงหาคม 

2562 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.พระงาม (ห้องเล็ก) 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ประธานสภา อบต.พระงาม แปรญัตติฯ แล้ว ขอให้สภา อบต.พิจารณาว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
    ต่อคณะกรรมการาแปรญัตติเป็นระยะเวลาเท่าใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ.2554 ข้อ 49 ขอเชิญสมาชิกพิจารณา 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  -ท่านประธานสภา อบต.ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3  วัน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3  คือเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ 5-7  สิงหาคม 

2562 เวลาราชการ คือ 08.30 - 16.30 น.และให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
ต่อประธานสภา อบต.ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลาไม่เกิน 16.30 น. 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา อบต.พระงาม  
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 วัน  คือ  วันที่ 5-7  
    สิงหาคม  2562 และให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอต่อประธานสภา อบต.ใน 
    วันที่ 9 สิงหาคม  2562  เวลาไม่เกิน 16.30 น. 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.พระงาม ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อ 
ประธานสภา อบต.  บัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ 
    เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
    ญัตติจะต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรอง และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  
    ขอให้เสนอร่างข้อบัญญัติตามเดิมหรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ 
    บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา อบต.เพ่ือจะได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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    ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ,50 
    และส าหรับการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ห้ามสมาชิกสภา อบต.แปรญัตติ 

รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวน 
เงินที่ขออนุมัติจ่าย แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ตาม พรบ. 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2552 มาตรา 87 และระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 60 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ต่อไปจะพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย เชิญนายก อบต. 
ประธานสภา  อบต.พระงาม  
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยที่ผ่านมาช่วงฤดูแล้งได้เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ต าบล 
รองปลัด อบต.พระงาม  พระงามหลายครั้ง เช่น เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 บริเวณวัดทุ่ง หมู่ที่ 5 บริเวณ 
    วัดประสาท และในพ้ืนที่นาของประชาชนที่มีการเผาซังข้าวและไม่สามารถควบคุม  
    เพลิงได้ ท าให้ไฟเกิดลามขยายวงกว้าง ซึ่งท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและ  
    ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งรถดับเพลิงของ อบต.พระงาม จ านวน 1 คัน ไม่เพียง 
    พอที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องขอรับการสนับสนุน 
    จากหน่วยงานอื่น ซึ่งบางครั้งเกิดความล่าช้า จึงเห็นควรจัดหาเครื่องมือดับเพลิง 
    เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้ และสามารถใช้ได้ในช่วงฤดู  
    แล้ง หรือน้ าหลาก คือ เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอสอบถามว่าลักษณะเครื่องเป็นอย่างไร การเคลื่อนย้ายด าเนินการอย่างไร  
ประธานสภา อบต.พระงาม 
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับเครื่องดับเพลิงแบบหาบหาม มีน้ าหนักประมาณ 
รองปลัด อบต.พระงาม  90 กิโลกรัม สามารถใช้แรงงานคน 4 คน ยกได้ โดยน าใส่รถกระบะไปในบริเวณท่ี 

  เกิดเหตุ โดยมีท่อดูด(น้ าเข้า) ขนาด 3 นิ้ว –ทางส่งน้ า(ทางน้ าออก) ขนาด 2.5 นิ้ว   
  ระยะดูดน้ าสูงสุด 9 เมตร    

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ตามท่ีรองปลัด อบต.พระงาม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
นายก อบต.พระงาม  จ าเป็นในการควรจัดหาเครื่องมือดับเพลิงเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการป้องกันและแก้ไข  
    ปัญหาเพลิงไหม้ และสามารถใช้ได้ในช่วงฤดู แล้ง หรือน้ าหลาก คือ เครื่องดับเพลิง 
    ชนิดหาบหาม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  จึงต้องขอโอนงบประมาณ แต ่
    ต้องตรวจสอบว่ามีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ หรือไม่ 
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่ขออนุมัติจัดซื้อ ตรวจสอบ
รองปลัด อบต.พระงาม  แล้วมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ของ อบต.พระงาม ในหมวด 
    ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หน้า 212) 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.เมื่อมีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็สามารถด าเนินการได้ 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  จึงต้องขอโอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 
/งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์  

   ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง       
     รายการจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม  ตั้งจ่ายไว้ 300,000.- 

   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม เคร่ืองยนต์เบนซิน  
2 สูบ 2 จังหวะ   มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 
ประจ าเครื่อง จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามที่ก าหนด 

    โอนลด จาก 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป ฯ 

    งบด าเนินงาน 
    หมวดค่าวัสดุ 
     ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้  30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณก่อน 
    โอน 30,000.-บาท โอนลดจ านวน  20,000-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  

10,000.-บาท 
ประเภทวัสดุดับเพลิง ตั้งจ่ายไว้  30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณก่อน

โอน 30,000.-บาท โอนลดจ านวน  20,000-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
10,000.-บาท 
งบลงทุน 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทเงินครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งจ่ายไว้  85,000.-บาท คงเหลือ 
    งบประมาณก่อนโอน 85,000.-บาท โอนลดจ านวน  85,000-บาท คงเหลือ 
    งบประมาณหลังโอน  0 .-บาท 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 
    งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งจ่ายไว้  680,000.-บาท คงเหลืองบ 

ประมาณก่อนโอน 159,900.-บาท โอนลดจ านวน  50,000-บาท คงเหลือ 
งบประมาณหลังโอน 109,900.-บาท 
หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้  150,000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 130,000.-บาท โอนลดจ านวน  90,000-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 40,000.-บาท 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้  40,000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 40,000.-บาท โอนลดจ านวน  20,000-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้  40,000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 35,000.-บาท โอนลดจ านวน  15,000-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 40,000.-บาท 

 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีท่านใดจะซักถามหรือข้อเสนออะไรหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ 
ประธานสภา  อบต.พระงาม อนุมัติให้โอนงบประมาณที่เสนอหรือไม่ ถ้าเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ขอให้ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการในแผนงานการรักษา 
    ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ระเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิด 
    หาบหาม  จ านวน  300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

    ชนิดหาบหาม เครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ 2 จังหวะ  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 55  
    แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าเครื่อง จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามที่ 
    ก าหนด เต็มสภา 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ท้องถิ่นด าเนินการโครงการ 
ปลัด อบต.พระงาม  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
    ซึ่ง อบต.พระงาม ได้ด าเนินการจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณข้างศูนย์ 
    พัฒนาเด็กเล็ก และได้ปลูกรวงผึ้งและต้นไม้อ่ืนๆ  และท าเป็นสวนหย่อม เพ่ือเฉลิม 
    พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน 
    โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ 
    ชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน  
    และเพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลัง 
    กาย แต่ยังไม่ได้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้มี 
    ความเหมาะสม แต่การติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งเป็นการด าเนินการใน
หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ไว้ จึงต้องโอน
งบประมาณ ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2541 ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  การโอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.โอนเพิ่ม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

    ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมติดตั้ง  
จ านวน  110,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10  พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย   

   -กรอบไฟเบอร์กลาสลายไทยสีทอง ขนาด  1.75 x 3.00 เมตร 
/ฐานเหล็ก... 
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-ฐานเหล็กสีทอง กว้าง 0.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร  
-พุ่มเงิน-พุ่มทอง ไฟเบอร์ 1 คู่ สูง 1.15 เมตร  
-ตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด  0.70 เมตร ความสูง 1.00 เมตร  
-ครุฑ ไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 0.57 เมตร สูง 0.50 เมตร 
-พระบรมฉายาลักษณ์ อิงค์เจ็ท out door ลงบน PVC ไวนิลขนาด 

1.20x 2.40 เมตร 
-ซุ้มกว้าง 3.00 x 5.20 เมตร 
-ป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.40 x 2.25 เมตร 

-ชื่อหน่วยงาน อบต.พระงาม สติ๊กเกอร์บนแผ่นอะคีลิค ขนาด 0.20 x 
1.20 เมตร 

-ความสูงจากพ้ืนถึงยอดตราสัญลักษณ์ 5.20 เมตร 
 - เทฐานคอนกรีต กว้าง 1.10 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 0.80 เมตร 
โอนลด จาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 

    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งจ่ายไว้  230,000.-บาท   
    คงเหลืองบประมาณก่อนโอน  201,796.-บาท โอนลด 110,000.-บาท คงเหลือ 
    งบประมาณหลังโอน 91,796.-บาท 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีปลัด อบต.พระงาม ชี้แจงและขอโอนงบประมาณ มีท่านใดจะซักถามหรือ 
ประธานสภา  อบต.พระงาม เสนออะไรหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณที่ 
    เสนอหรือไม่ ถ้าเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการในแผนงานบริหารงาน 
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  110,000.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมติดตั้ง 
รายละเอียดตามที่ก าหนด เต็มสภา 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา  อบต.พระงาม  
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.อยากทราบว่าทาง อบต.พระงาม มีนดยบายที่จะปลูก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ต้นไม้บริเวณถนนสายไปวัดไชโยบ้างหรือไม่ ด้วยทางเขตอ่างทองมีการปลูกมาแล้ว  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับการปลูกต้นไม้ริมถนนนั้น ทาง อบต.พระงาม ต้อง
ปลัด อบต.พระงาม  ด าเนินการเนื่องจากเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีให้ด าเนิน  

การโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
และเกิดความสวยงาม แต่การปลูกต้นไม่ริมถนนต้องประสานกับหน่วยงานที่  

 
/เกี่ยวข้อง... 
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เกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวง ชลประทาน ฯ เนื่องจากหากมีการการขยายถนน หรือขุด 
ลอกคู คลอง ต้นไม้ท่ีปลูกจะถูกตัดโค่น ในส่วนถนนเส้นไปวัดไชโยจะให้รองปลัด  
อบต.พระงาม และส านักงานปลัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน  
ไม่มีปัญหาจะให้ด าเนินการ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายคนอง มะกล่ าขาว - ท่านประธานสภา อบต.อยากทราบว่าห้องน้ าชั้นบนจะด าเนินแก้ไขปรับปรุง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ซ่อมแซมเม่ือใด เพราะน้ าหยดตลอดเวลา 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ผมได้สั่งการให้กองช่างและพัสดุด าเนินการส ารวจและ 
ปลัด อบต.พระงาม  ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว  
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.ได้สอบถามกองช่างแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณการ  
รองปลัด อบต.พระงาม  ราคาและจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ อบต.พระงาม ส ารวจและแก้ไขถนนงที่ได้ด าเนินการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ลาดยางทางลงซอยต่างๆ ในหมู่ที่ 1 เนื่องจากช ารุดเสียหาย และอาจเกิดอันตราย 
    ต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านปรานสภา อบต.จะให้กองช่างและพัสดุ ตรวจสอบว่ายังอยู่ในระยะประกัน 
ปลัด อบต.พระงาม  หรือไม่ ถ้ายังอยู่ ให้รองปลัด อบต.พระงาม ดูแลรับผิดชอบสั่งการให้กองช่างและ 
    พัสดุ ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาแก้ไขโดยเร็ว 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอปิดประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  
ประธานสภา อบต.พระงาม 1/2562 และจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 สิงหาคม  2562 เวลา 09.30 น.  
    และขอให้เลขานุการสภา อบต.ท าหนังสือแจ้งการประชุมให้สมาชิกสภา อบต.ด้วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น.      
 
                                                              ลงชื่อ   วิรัตน์   อ้ึงพานิช  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต.พระงาม  
 

ลงชื่อ  สุรเกียรติ  ยิ้มพงษ์  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
  
   


