
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สามัญ  สมัยทีส่อง ครั้งที่  2/2563 
วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

ณ   ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
………………………………….. 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.พระงาม เมื่อครบองค์ประชุม เชิญสมาชิกฯ 
เลขานุการสภา อบต.พระงาม เข้าห้องประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างข้อ 
ประธานสภา อบต.พระงาม บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ที่ประชุม   - รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภา อบต.พระงาม ตรวจรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่สอง   
ประธานสภา อบต.พระงาม ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2563  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค า 
    ในรายงานการประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่  1/2563 เมื่อ 
    วันที่ 3  สิงหาคม  2563  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง          

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีนายก อบต.พระงาม ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สภาพิจารณา และสภา อบต.พระงาม ได้มีมติเห็นชอบ 
    รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
    และก าหนดเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 วัน  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมชาย ทับกฤษ  -ท่านประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตามท่ีสภาได้มีมติเห็นชอบรับ
ประธานกรรมการ  หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ใน 
    การประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563  และ 
    สภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 วัน คือ ภายในวันที่ 5-7 สิงหาคม   
    2563  เวลา  08.30-16.00 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร  
    อบต.ท่านใด เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2564 และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้  

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสงิห์บุรี 

************************ 
 

(1) รายรับจริงท้ังสิ้น  27,447,600.-บาท  ประกอบด้วย  
    รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม  425,500.-บาท แยกเป็น 
/1.ภาษี... 
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1.ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน  400,000.-บาท    
2.ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  500.-บาท 
3.ภาษีป้าย  จ านวน  25,000.-บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯลฯ รวม  3,400.-บาท 
1.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา  จ านวน  500.-บาท  
2.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  500.-บาท   

         3.ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ จ านวน  100.-บาท  
4.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน  100.-บาท 
5.ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 500.-บาท 
5.ค่าปรับผิดสัญญา  จ านวน  500.-บาท 
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
จ านวน  1,000.-บาท 
7.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200.-บาท  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 113,000.-บาท  
1.ดอกเบี้ย  จ านวน  110,000.-บาท    
2.เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จ านวน  3,000.-บาท 

4.รายได้จากทรัพย์สินอื่น  จ านวน 500 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200.-บาท 

1.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ านวน  200.-บาท   
หมวดรายได้จากทุน รวม 500.-บาท 

1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน  500.-บาท   
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
(1) หมวดภาษีจัดสรร  13,905,000.-บาท  

1.ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จ านวน  400,000.-บาท  
2.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน  8,500,000.-บาท 
3.ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน  1,500,000.-บาท 
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน  40,000.-บาท 

5.ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  2,900,000.-บาท   
6.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมฯ ป่าไม้ จ านวน  13,00.-บาท   
7.ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน  20,000.-บาท  
8.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  25,000.-บาท  
9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ ฯ  จ านวน  500,000.-บาท  
10.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  จ านวน  7,000.-บาท  

(2) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  13,000,000.-บาท 
1.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ  จ านวน  13,000,000.-บาท 

ประมาณการรายจ่ายปี 2564  จ านวน 27,447,600.-บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง                                    9,515,276.-บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ฯลฯ)       9,629,480.-บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนฯลฯ)  6,964,540.-บาท 

/งบลงทุน... 
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งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ)         653,304.-บาท 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        25,000.-บาท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         660,000.-บาท  
รายจ่ายแยกตามแผนงาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
     
 
 
 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  27,447,600.-บาท  
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันตามรา่งเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ในส่วนใด รายการใด หรือลดรายจ่ายลง  ตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.พระงาม พ.ศ.2564 ชี้แจงว่าในขั้นการแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภา อบต.และผู้บริหาร อบต. 
    ท่านใด แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยืนยันตามร่างเดิม  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะผ่านการ 
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 
    วาระท่ี 2  หรือไม่ ถ้าผ่านการแปรญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบผ่านการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2564 เต็มสภา  
 
 

/นายสุรเกียรติ... 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 12,084,744 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 510,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 2,452,980 
    แผนงานสาธารณสุข 240,000 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 60,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 490,000 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 235,000 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    แผนงานการเกษตร 1,409,100 
    แผนงานการพาณิชย ์ 40,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น 50,000 
    แผนงานงบกลาง  
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,515,276 
 27,447,600 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -เมื่อสภาได้มีมติเห็นชอบผ่านการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต.พระงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวาระท่ี 2 แล้ว ต่อไปขอมติที่ประชุมว่า 
    เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 หรือไม่ ถ้าเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564   ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2564  เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -เมื่อที่ประชุมสภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา  อบต.พระงาม รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ขอให้นายก อบต.เสนอนายอ าเภอ
    พรหมบุรี เพื่อขออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป และเม่ือประกาศใช้แล้วขอให้ส่งให้ 
    สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ พร้อมทั้งขอให้นายก อบต. 

พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ มีประสิทธิภาพ ประหยัด
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งถูกตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ต่อไปจะพิจารณาโครงการก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง 
ประธานสภา อบต.พระงาม (สุนัข-แมว) จังหวัดสิงห์บุรี เชิญฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยอ าเภอพรหมบุรี ได้มีหนังสือที่ สห 0023.10/1578  
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  2563 เรื่อง ขอส่งแบบก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนา
นายก อบต.พระงาม  สมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) แจ้งว่าตามท่ีจังหวัดสิงห์บุรีได้มีค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี  
    ที่ 1532/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม  2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง(สุนัข-แมว) ภายใต้ปณิธาน 
    ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
    กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี และ 
    คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง 
    (สุนัข-แมว) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
    เลือกที่ดินราชพัสดุโรงเรียนบ้านพระงาม (ยุบเลิก) ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี  
    จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อท่ี 7-3-32 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานต้นแบบพัฒนา 
    สมรรถนะสัตว์เลี้ยง(สุนัข-แมว) จังหวัดสิงห์บุรี และให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
    พระงาม ด าเนินการดังนี้ 
     1.สร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ถึงความส าคัญของ 
    โครงการ 
     2.ขออนุญาตการใช้ที่ดินจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สิงห์บุรี 
     3.จัดท าโครงการโดยบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญตัิงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเกินศักยภาพ อาจขอรับ 
    การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อด าเนินการดังกล่าวต่อไป  
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
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    โครงการจัดตั้งสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) จังหวัด 
    สิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
     -จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัข 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสุนัข 
    จรจัดในจังหวัดสิงห์บุรี 
     -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสัตว์อย่าง 
    ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพ 
     -ควบคุมประชากรสัตว์จรจัดในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ แหล่งชุมชน วัด ให้ 
    น้อยลง เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออ่ืนๆ มาสู่คน 
     -สร้างจิตส านึกแก่คนในชุมชนให้มีใจรักเมตตาสุนัข และการเลี้ยงสุนัขอย่าง 
    ถูกวิธีมีความรับผิดชอบ 
    รายละเอียดอ่ืนๆ จะให้รองปลัด อบต.ชี้แจง 
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  -ท่านประธานสภา อบต.ตามที่ปลัด อบต.ชี้แจง ทางจังหวัดสิงห์บุรี มีความประสงค์ 
รองปลัด อบค.พระงาม  จะด าเนินการโครงการจัดตั้งสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว)  
    จังหวัดสิงห์บุรี  ณ ที่ดินราชพัสดุโรงเรียนพระงาม  และได้ส่งแบบแปลนก่อสร้างมา 
    ด้วย งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 5.7 ล้านบาท  โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
     -อาคารคอกพักสัตว์ จ านวน 1 หลัง มีรั้วกั้นแบ่งส่วนโรงเรือน ส าหรับสุนัข 
    นอน หลบฝน หลบแดด และส่วนที่โล่งให้สุนัขวิ่งเล่น โดยภายในคอกสัตว์มีราง 
    อาหาร น้ ากิน ไฟส่องสว่าง และพัดลมระบายอากาศ 
     -อาคารสถานพยาบาลสัตว์ จ านวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องผ่าตัด ห้อง 
    ตรวจรักษา ห้องยา ห้องประชุมและห้องท างานเจ้าหน้าที่ 
     -ระบบฟ้า 
     -ระบบประปา  
     -ระบบรายน้ า 
     -ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสีย เตาเผาซากสัตว์ เป็นต้น 
    และทางจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ 
    อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
    ปศุสัตว์ สาธารณสุข โยธาธิการและผังเมือง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาล 
    บางระจัน เทศบาลทับยา และ อบต.พระงาม ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ใช้พ้ืนที่ในการ 
    ด าเนินการกว่า 32 ไร่ ใช้งบประมาณกว่า 162 ล้านบาท ในส่วนของการไปศึกษา 
    ดูงานขอให้นายสมฤกษ์  พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 เล่าให้ฟัง 
นายสมฤกษ์ พิศรูป  -ท่านประธานสภา อบต.ตามที่ได้ร่วมไปศึกษาดูงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  บุรินทร์ อันดับแรกท่ีได้เจอ คือ กลิ่น และเสียง ยิ่งตอนที่สุนัขเห่าและหอนพร้อมกัน  
    ดังมาก แต่พ้ืนที่นี้อยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก และจากการฟังบรรยาย ก็ยังมีปัญหา 
    ในด้านมลภาวะทางเสียงและกลิ่น และวิธีก าจัดของเสียที่ยังไม่สามารถก าจัดได้  
    100 % อีกทั้งถ้าต่อไปมีการขยายตัวของชุมชน อาจเกิดปัญหาตามมาอีก 
พ.อ.อ.อุดม ชื่นบาน  -ท่านประธานสภา อบต.ผมไม่เห็นด้วยที่จะก่อสร้างในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ต าบลพระงาม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  และควรผ่านประชาคมในหมู่บ้านด้วย เพราะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.และรองปลัด อบต.ชี้แจง ผมเห็นว่ายังไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอ 
ประธานสภา อบต.พระงาม ที่จะพิจารณา ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ เช่น ค่าคนดูแล  ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า ฯ 
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อีกท้ัง งบประมาณของ อบต.พระงาม มีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ และมลภาวะ 
ทางกลิ่น และเสียงจะด าเนินการอย่างไร การก าจัดของเสียมีมาตรฐานหรือไม่ ขอให้ 
ไปศึกษาและหาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาเสนอสภาฯ พิจารณาใหม่ และให้ 
ผ่านการพิจารณาประชาคมในพื้นที่มาก่อน  จึงน ามาเสนอสภาฯ พิจารณาอีกครั้ง 
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นควรถอนเรื่องการก่อสร้างสถานที่ 
ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) จังหวัดสิงห์บุรี ออกไปก่อน และให้ 
น าเรื่องมาเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านการประชาคม และมี 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมและครบถ้วน ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่องการก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง  
    (สุนัข-แมว) จังหวัดสิงห์บุรี ออกไปก่อน และน ามาเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาใหม่อีก 
    ครั้ง เมื่อผ่านการประชาคม และมีรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมและ 
    ครบถ้วน เต็มสภา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -สมาชิกสภา อบต.หรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา  อบต.พระงาม  
พ.อ.อ.อุดม ชื่นบาน  -ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  บ้านนายประเทือง-บ้านนายประหยัด  
นายกมล เพ็งแจ่มศรี -ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5  นายมานะ  ผลทับทิม หากเป็นไปได้อยากให้ลองใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะจะให้กองช่างด าเนินการส ารวจ 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ พ้ืนที่เพ่ือพิจารณาว่าสามารถใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ เพราะต้องเป็นพ้ืนที่ 
นายก อบต.พระงาม  เปิดที่รับแสงอาทิตย์ได้ดี และในส่วนที่ช ารุดขณะนี้ทางพัสดุอยู่ระหว่างด าเนินการ 
    จัดซื้อ และหาผู้รับจ้าง จะเร่งด าเนินการแก้ไขครับ 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยขณะนี้ประปาบริเวณบ้านผู้ใหญ่ทอง หมู่ 6 ท่อเมน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   ประปาอยู่ใต้ถนนคอนกรีต ท าให้เวลาช ารุดเสียหายแก้ไขได้ยาก หรือไม่สามารถ 
    แก้ไขได้ และใช้มาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ท่อมีตะกรัน น้ าไหลไม่สะดวก ขอให้ 
    เปลี่ยนแนวท่อประปาใหม่ เพ่ือความสะดวกและใช้น้ าได้ดีขึ้น และขอให้ลงลูกรัง 
    บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ทอง เนื่องจากถนนทรุดตัว การสัญจรไปมาล าบาก อาจเกิด 
    อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.เรื่องประปาและถนน หมู่ 6 จะให้กองช่างส ารวจและแก้ไข 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ โดยเร็ว แต่ต้องตรวจสอบงบประมาณด้วยว่ามีหรือไม่ 
นายก อบต.พระงาม 
นายพนม สกุณี  -ท่านประธานสภา อบต.ผมจะรีบด าเนินการส ารวจเพื่อแก้ไขโดยเร็วครับ 
ผอ.กองช่าง 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  -ท่านประธานสภา อบต.ขอให้แก้ไขระบบกรองประปาหมู่ที่ 1 ด้วยครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
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นายกมล เพ็งแจ่มศรี ท่านประธานสภา อบต.ขอให้แก้ไขระบบกรองประปาหมู่ 5 ครับ เพราะน้ ามีกลิ่น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5   
นายพนม สกุณี  -ท่านประธานสภา อบต.ระบบกรองประปาหมู่ 1 ต้องดูรายละเอียด เพราะกรอง 
ผอ.กองช่าง   เป็นแบบอาคารคอนกรีต แต่จะเร่งด าเนินการครับ กรองประปาหมู่ 5 จะตรวจสอบ 
    และเร่งด าเนินการครับ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.การด าเนินการต่างๆ จะให้ให้กองช่างเร่งส ารวจ ตรวจสอบ 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  แต่ต้องตรวจสอบงบประมาณว่ามีหรือไม่ เนื่องจากคาดว่ารายรับจะเข้าไม่ถึงตามที่ 
นายก อบต.พระงาม  ประมารณการไว้ 
ที่ประชุม   -รับทราบ    
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอปิดประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี   
ประธานสภา อบต.พระงาม 2563 
   
   

ปิดประชุม  เวลา   11.30  น.      
     
      ลงชื่อ   วิรัตน ์  อ้ึงพานิช    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 

รายงานการประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม   
พ.ศ.2563 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เมื่อวันที่.............................................. 
 

ลงชื่อ................................................... 
                                            (นางบุบผา   เจริญชันษา) 
                                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ...................................................    ลงชื่อ................................................... 
                        (นายวิรัต ิ  ศรีเงิน)                                                  (นายสมฤกษ์  พิศรูป) 
                   กรรมการ                                                          เลขานุการกรรมการ 
 
 
 

รายงานการประชุมสภา อบต.พระงาม สามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม   
พ.ศ.2563  สภา อบต.พระงาม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุม.......................สมัยที่............. 
ครั้งที่............../......................เมื่อวันที่...................................................................  
  
 

                                                 ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                        (นายสุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
  


