
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2564 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

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

  
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การเปิดประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต.พระงาม มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ปัจจุบัน ซึ่งสภา อบต.ได้ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  
และในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากคงมีการเลือกตั้ง 
ในเร็วๆ นี้ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.พระงาม สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2563 เชิญเลขานุการ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -อ่านรายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
เลขานุการสภา อบต.พระงาม 1/2563 เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2563 และขอให้ดูส าเนารายงานการประชุม 

ที่ได้แจกไปแล้วก่อนการประชุมประกอบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.พระงาม ได้อ่านรายงานการประชุมฯ ประกอบส าเนา
ประธานสภา อบต.พระงาม เอกสารรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม 
    หรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/2563 เมื่อ 
    วันที่ 21 ธันวาคม  2563  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม  
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มีเรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม พิจารณาจ านวน 2 เรื่อง จะขอด าเนินการไปท่ีละเรื่อง เรื่องที่ 1 การพิจารณา 
    ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564 ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบล 
    และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     มาตรา 53 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย 
    แล้วแต่สภา อบต.จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ประกอบกับระเบียบกระทรวง 
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    มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยแรกของแต่ละปี  ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจง 

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ตาม พรบ.สภาต าบลและ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
เลขานุการสภา อบต.  ถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน การก าหนดประชุมสภาต้องน าปรึกษาในที่ 
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี ซึ่งการประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2564 
คือเดือนกุมภาพันธ์  2564 ที่ก าหนดไว้ในการประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา อบต.พระงาม จะก าหนดการประชุมสามัญ 
ประจ าปี  2564 กี่สมัย ขอให้พิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 21 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีเลขานุการสภา ชี้แจง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  -ท่านประธานสภา อบต. ขอเสนอว่าในปี 2564 ควรมีการประชุมสามัญประจ าปี 
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 3  3  สมัย ดังนี้  
    1.สมัยที ่1  เดือนกุมภาพันธ์  2564    
    2.สมัยที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   

ภายในวันที่ 1-15 สิงหาคม  2564   
4.สมัยที่ 3  เดือนธันวาคม  2564 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน   
ภายในวันที่  19-23  ธันวาคม  2564   

นายคนอง มะกล่ าขาว -ท่านประธานสภา อบต. ผมเห็นด้วยว่าการประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2564 
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 ควรมีจ านวน 3  สมัย  เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นไปตามกฎหมาย 
    ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  คือ 

1.การประชุมสามัญสมัยที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือให้นายก อบต.
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.เป็นประจ าทุกปี   

2.การประชุมสามัญสมัยที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  
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15  สิงหาคม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

3.การประชุมสามัญสมัยที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม ต้องพิจารณาติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕61 

ส าหรับวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเสนอวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี
ของปี  พ.ศ.2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน  

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -มีท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นว่าควรก าหนด 
ประธานสภา  อบต.พระงาม ให้มีการประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 3  สมัย ตามท่ีสมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 1 เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2564 จ านวน 3  สมัย คือ 
-สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์  2564  
-สมัยที่ 2  เดือนสิงหาคม  2564 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน   
คือ ภายในวันที่  1-15  สิงหาคม  2564   
-สมัยที่ 3  เดือนธันวาคม  2564  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5  วัน   
คือ  ภายในวันที่  19-23  ธนัวาคม  2564   

    เต็มสภา   
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดประชุมสามัญประจ าปี  2564 แล้ว ต่อไปขอ
ประธานสภา  อบต.พระงาม มติที่ประชุมว่าเห็นว่าการประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2565 เริ่มในวันที่  

7 กุมภาพันธ์  2565  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน ตามที่สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 1 เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้เริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.2565 ในวันที่  7 
กุมภาพันธ์  2565 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน เต็มสภา 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ต่อไปพิจารณาเรื่องที่ 2 คือ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  2564 ขอเชิญผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2564 ได้ประกาศเม่ือวันที่ 25 กันยายน  2563 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
    การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ 
    จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 2 จ านวน 1 ชุด จ านวน  5,000 บาท ได้ตรวจสอบแล้ว 
    ปรากฏว่าตั้งจ่ายผิดประเภท จึงต้องด าเนินการให้ถูกต้อง  โดยขอโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายไปตั้งจ่ายให้ถูกประเภท ดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปฯ 
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 2 จ านวน 1 ชุด จ านวน 5,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 2 จ านวน 1 ชุด 
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     โอนลดจาก 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปฯ 
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 2 จ านวน 1 ชุด จ านวน 5,000 บาท 
     งบประมาณอนุมัติ 5,000.-บาท  คงเหลือก่อนโอน 5,000.-บาท  โอนลด  
    5,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ หลังโอน  0 .-บาท     
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ประธานสภา อบต.พระงาม เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง  โดยโอนตั้งในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 2 จ านวน 1 ชุด จ านวน 5,000 บาท  สมาชิก 
    สภาอบต.ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิก 
    สภา อบต.ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
    2564 ขอให้ยกมือขึน้ 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564 
    เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง  โดยโอนตั้งในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 2 จ านวน 1 ชุด จ านวน 5,000 บาท   
    ตามท่ีเสนอ เต็มสภา 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ขอชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งลูกระนาดบนถนนหมู่ที่ 4 
ปลัด อบต.พระงาม  ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ 4 ได้ยื่นค าร้องขอให้ติดตั้งลูกระนาดบนถนน 
    เพ่ือให้การสัญจรไปมาในพ้ืนที่มีความปลอดภัย และลดเสียงรบกวนจากเสียงท่อ 
    รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ นั้น ได้ตรวจสอบและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ปรากฏว่าต้องตั้งในงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และต้องมีโครงการอยู่ใน 
    แผนพัฒนา แต่โครงการท าลูกระนาด ไม่มีโครงการในแผนพัฒนา จึงไม่สามารถ 
    ด าเนินการได้ แต่จะหาแนวทางอ่ืนเพ่ือด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติอื่นๆ 
นายสรุเกียรติ ยิ้มพงษ์  -สมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ท่านใด มีเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายกมล เพ็งแจ่มศรี -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยในขณะนี้ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ประสบปัญหาใน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5  หลายเรื่อง เช่น การติดตั้งมิเตอร์น้ าในรั้วบ้าน ท าให้ผู้จดท างานได้ล าบาก และมี 
    การลักใช้น้ า จึงอยากขอให้แก้ไขโดยน ามิเตอร์น้ ามาติดตั้งนอกบ้าน หรือในที่ 
    สาธารณะเพ่ือความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการบริการจัดการ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เสนอเรื่องประปาหมู่บ้าน ขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ประธานสภา อบต.  ด าเนินการหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การบริการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ประชาชนได้รับความสะดวก และสามารถจัดเก็บค่าน้ าได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.จะให้กองช่างอออกพ้ืนที่ร่วมกับสมาชิกสภา อบต.และ 
ปลัด อบต.พระงาม  คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เพื่อส ารวจว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และ 
    หากสามารถด าเนินการได้ จะได้ประมาณการราคา เพ่ือเสนอสภาพิจารณาต่อไป 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายคนอง มะกล่ าขาว ท่านประธานสภา อบต.ตามที่ สภา อบต.ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  โครงการในพ้ืนที่  อยากทราบว่าด าเนินการไปหรือยัง ติดขัดปัญหาใด 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ตามที่สภา อบต.ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลัด อบต.พระงาม  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2563  เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในพื้นท่ี  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น ตรวจสอบพื้นท่ี แบบแปลน 
เพราะมีบางโครงการที่ต้องผ่านพื้นที่ประชาชน ต้องขออนุญาตยินยอมให้ใช้พื้นที่ 
และบางโครงการต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยในขณะนี้มีบุคคลน าขยะมาท้ิงในคู/คลอง พื้นที่ต าบลพระงาม ซึ่งขยะที่น ามา
ประธานสภา อบต.พระงาม ทิ้งอาจเป็นขยะติดเชื้อ หรือพาหะน าโรค ขอให้ด าเนินการตรวจสอบ หาทางแก้ไข  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.จะให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบและหาทางแก้ไข 
ปลัด อบต.พระงาม  โดยเร็ว 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภา  อบต.พระงาม  2564 
 

ปิดประชุมเวลา  11.40  น.  
  
                                                              ลงชื่อ   วิรัตน์   อ้ึงพานิช  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต.พระงาม  
 


