
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1/2562 
วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การเปิดประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต.พระงาม มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ปัจจุบัน ซึ่งสภา อบต.ได้ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561  
และขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบว่า  นางสาวศิริวรรณ   นิลอนันต์ 

    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา อบต.เพ่ือไปลงรับสมัคร 
    รับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  โดยนายอ าเภอพรหมบุรีได้อนุมัติให้ลาออกแล้วตาม 
    ระเบียบ และได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3   เมื่อวันที่ 31 มกราคม   
    2562 และนายภูวเดช  มังสาทอง  นายก อบต.พระงาม ได้ลาออกจากต าแหน่ง 
    เพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งการเมืองระดับชาติ คือ  ส .ส.และนายอ าเภอพรหมบุรีได้ 
    อนุมัติให้ลาออกแล้วตามระเบียบฯ  ซึ่งในการบริหารงานจะเป็นหน้าที่ของปลัด  
    อบต.พระงาม ในการปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ยกเว้นเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ 
    ต้องเสนอ ก.อบต.จ.สิงห์บุรี ให้ความเห็นชอบก่อน   
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.พระงาม สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมือ่วันที่  29  ตุลาคม  2561 เชิญเลขานุการ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - อ่านรายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
เลขานุการสภา อบต.พระงาม 1/2561 เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2561 และขอให้ดูส าเนารายงานการประชุม 

ที่ได้แจกไปแล้วก่อนการประชุมประกอบ 
นายสุรเกียรต ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.พระงาม ได้อ่านรายงานการประชุมฯ ประกอบส าเนา
ประธานสภา อบต.พระงาม เอกสารรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม 
    หรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2561 เมื่อ 
    วันที่ 29 ตุลาคม  2561  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม  
    -ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ด้วยในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มีเรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม พิจารณาจ านวน 2 เรื่อง จะขอด าเนินการไปท่ีละเรื่อง เรื่องท่ี 1 การพิจารณา 
    ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2562 ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบล 
    และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     มาตรา 53 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย 
    แล้วแต่สภา อบต.จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ประกอบกับระเบียบกระทรวง 
    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 2562 
คือเดือนกุมภาพันธ์  2562 ที่ก าหนดไว้ในการประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2561 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา อบต.พระงาม จะก าหนดการประชุมสามัญ 
ประจ าปี  2562 กี่สมัย ขอให้พิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีเลขานุการสภา ชี้แจง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต. ขอเสนอว่าในปี 2562 ควรมีการประชุมสามัญประจ าปี 
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 6  4  สมัย ดังนี้  
    1.สมัยที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์  2562    
    2.สมัยที่ 2 เดือนเมษายน 2562 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน 

ภายในวันที่ 22-24  เมษายน  2562 
    3.สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม  2562 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   

ภายในวันที่ 1-15 สิงหาคม  2562   
4.สมัยที่ 4  เดือนตุลาคม  2562 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน   
ภายในวันที่  28-30  ตุลาคม  2562   

นายคนอง มะกล่ าขาว -ท่านประธานสภา อบต. ผมเห็นด้วยว่าการประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2562 
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 ควรมีจ านวน 4  สมัย  เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นไปตามกฎหมาย 
    ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ  คือ 

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

2.การประชุมสามัญสมัยที่ 2 ภายในเดือนเมษายน เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3.การประชุมสามัญสมัยที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคม คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 
15  สิงหาคม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

4.การประชุมสามัญสมัยที่ 4 ภายในเดือนตุลาคม ต้องพิจารณาแผนพัฒนา 
สี่ปีให้แล้วเสร็จ และเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ส าหรับวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเสนอวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี
ของปี  พ.ศ.2563 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน  

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นว่าควรก าหนด  
ประธานสภา  อบต.พระงาม ให้มีการประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 4  สมัย ตามท่ีสมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 6  เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2562 จ านวน 4  สมัย คือ 
-สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์  2562  
-สมัยที่ 2 เดือนเมษายน  2562 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  3  วัน   
คือ ภายในวันที่ 22-24  เมษายน  2562 

 
/สมัยที่ 3... 
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-สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม  2562 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน   
คือ ภายในวันที่  1-15  สิงหาคม  2562   
-สมัยที่ 4  เดือนตุลาคม  2562  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3  วัน   
คือ  ภายในวันที่  28-30  ตุลาคม  2562     

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดประชุมสามัญประจ าปี  2562 แล้ว ต่อไปขอ
ประธานสภา  อบต.พระงาม มติที่ประชุมว่าเห็นว่าการประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2563 เริ่มในวันที่  

10 กุมภาพันธ์  2563  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ตามท่ีสมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 1 เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้เริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.2563 ในวันที่  10 
กุมภาพันธ์  2563 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน  

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปพิจารณาเรื่องที่ 2 คือ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ด้วยผู้บริหารขอให้
ประธานสภา อบต.พระงาม พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี 2559  
    เชิญฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจง  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติ 0810.6/ว 3006 ลงวันที่ 24 กันยายน  2561 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงิน  
หน้าที่นายก อบต.พระงาม อุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
    หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เพ่ือจ่ายให้กับ 
    ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง อบต.พระงาม ได้รับการ 
    จัดสรรจ านวน 21 ราย  เป็นเงิน 89,600.-บาท  
นายธนากฤต คล้ายหะนา - ท่านประธานสภา อบต.ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีนโยบายปรับ 
นักพัฒนาชุมชน   เพ่ิมเบี้ยผู้พิการจากได้รับเดือนละ 500.-บาท เป็นได้รับเดือนละ 800.-บาท และ 
    ให้ได้รับทันทีเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการแล้ว ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเพ่ิมเงินที่ได้รับ 
    และให้ได้รับทันทีท่ีได้ขึ้นทะเบียน จึงท าให้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกรม  
    ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอในการจ่าย ทาง อบต .พระงาม จึงได้ท าเรื่อง 
    เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่ง 
    ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งจัดสรรฯ เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 24 กันยายน   
    2561 โดย อบต.พระงาม ได้รับการจัดสรรจ านวน 21 ราย เป็นเงิน 89,600.- 
    บาท  แต่ไม่สามารถจ่ายได้ทันที ต้องด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี 
ปลัด อบต.พระงาม  งบประมาณ  พ.ศ.2559  ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมฯ  จ านวน 21 ราย   วงเงิน  
    89,600.-บาท ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยด าเนินการปรับปรุง 
    บัญชีให้ตกเป็นเงินสะสม และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา อบต . เมื่อสภา  
    อบต.เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเบี้ยคนพิการแล้ว ให้เสนอขอท า  
    ความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบฯ ต่อไป  
 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น 
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอชี้แจงให้สมาชิกสภา อบต.พระงาม เข้าใจเพิ่มเติม คือ ทาง อบต.พระงาม ได้รับ 
    การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้พิการที่ได้รับเงินเพิ่มตามนโยบายของรัฐบาล  
    และให้ได้รับทันทีที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ดังนั้น จึงท าให้งบประมาณของ อบต. 
    พระงาม ที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ไม่เพียงพอที่จะจ่าย จึงเสนอ  
    เรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
    เพ่ิมเติมมาจ่าย แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ใน   
    ปีงบประมาณ  2561 ทัง้นี้ เมื่อ อบต.พระงาม จะจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้ 
    รับเงินในปีงบประมาณ  2559  จึงต้องด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ    
    ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเบี้ยคนพิการ ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเงินที่จ่าย   
    ได้รับเท่ากันทุกคนหรือไม่ 
นายธนากฤต คล้ายหะนา - ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับเงินเบี้ยคนพิการที่จะจ่ายนี้ จะได้รับไม่เท่ากัน 
นักพัฒนาชุมชน   เนื่องจากระยะเวลาการข้ึนทะเบียนผู้พิการไม่เท่ากัน ซึ่งมีหลักฐานเอกสารการข้ึน  
    ทะเบียนผู้พิการประกอบ และกรณีท่ีผู้พิการที่มีสิทธได้รับเงินเบี้ยพิการทั้ง 21 ราย 
    ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว หากเสียชีวิต เงินดังกล่าวจะมอบให้ทายาท 
    ตามระเบียบ 
นายสรุเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภา อบต.พระงาม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา 
    อบต.พระงาม ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเบี้ยคนพิการจ านวน  
    89,600.-บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิจ านวน  21 ราย ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเบี้ยคนพิการจ านวน 89,600.บาท  
    ให้แก่ผู้มีสิทธิจ านวน  21 ราย เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเบี้ยคนพิการจ านวน 
ประธานสภา อบต.พระงาม 89,600.-บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิจ านวน  21 ราย แล้ว ขอให้ด าเนินการเสนอขอท า 
    ความตกลงกับผู้ว่าฯ ต่อไปตามระเบียบต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ผู้ที่มี 
    สิทธิได้รับเบี้ยคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าการได้รับเงินนี้ จะได้รับไม่เท่ากัน  
    ขึ้นอยู่กับการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ด้วยมีเรื่องที่ต้องให้สภา อบต.พระงาม พิจารณาเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง (1) คณะ 
ประธานสภา อบต.พระงาม กรรมการตรวจรายงานการประชุมว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากนางสาวศิริวรรณ 
    นิลอนันต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  และเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ลาออกจาการเป็นสมาชิกสภา อบต.แล้ว จึงต้องแต่งตั้งกรรมการแทน เชิญเลขาฯ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ตามท่ีนางสาวศิริวรรณ  นิลอนันต์ สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต.  หมู่ที่ 3 ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายอ าเภอพรหมบุรีได้ 
    อนุมัติให้ลาออกแล้วนั้น ทั้งนี้ นางสาวศิริวรรณ  นิลอนันต์ สมาชิกสภา อบต. 

หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงท าให้ต าแหน่งว่างลง 1  
ต าแหน่ง จึงต้องด าเนินการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ปัจจุบันฯ ต่อไป 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.ชี้แจง ขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาว่าท่านใด 
ประธานสภา อบต.พระงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญครับ 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ผมขอเสนอ นายสมฤกษ์  พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี นายสมฤกษ์ 
ประธานสภา อบต.พระงาม พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ นายสมฤกษ์  พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่าง 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เรื่องท่ี 2 ที่ต้องให้สภา อบต.พิจารณาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 
ประธานสภา อบต.พระงาม เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนา อบต.พระงาม และคณะกรรมการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พระงาม ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก 
    จ านวน 3 คน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  
    จึงต้องคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.เพ่ือแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
    ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ต่อไป เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายคณนาค สุขใจ  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2559 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการตามข้อ 8 
(3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ 
คัดเลือกอีกได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.พระงาม และคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พระงาม ในส่วนของสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 15  
กุมภาพันธ์  2562 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตาม  
ระเบียบฯ จึงขอเสนอให้สภา อบต.พระงาม พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง ขอให้สมาชิกสภา อบต.พระงาม  
ประธานสภา อบต.พระงาม พิจารณา โดยจะพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม  เพื่อแต่งตั้งเป็น 
    คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.พระงาม ก่อน ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. 
    พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต . 
    พระงาม ขอเชิญครับ 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ผมขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต.ชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.พระงาม ประกอบด้วย  

(1) นายวิรัติ ศรีเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(2) นายสมชาย  ทับกฤษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
(3) พ.อ.อ.อุดม  ชื่นบาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
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    เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.พระงาม ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    คัดเลือก 
นายสมฤกษ์ พิศรูป  - ท่านประธานสภา อบต.ผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เสนอ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี มติที่ประชุม  
ประธานสภา อบต.พระงาม  เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

(1) นายวิรัติ ศรีเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(2) นายสมชาย  ทับกฤษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
(3) พ.อ.อ.อุดม  ชื่นบาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.พระงาม  
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

(1) นายวิรัติ ศรีเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
(2) นายสมชาย  ทับกฤษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
(3) พ.อ.อ.อุดม  ชื่นบาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.พระงาม เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต. พิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม 
ประธานสภา อบต.พระงาม เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พระงาม 

ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.พระงาม พิจารณาครับ 
นายคะนอง มะกล่ าขาว - ท่านประธานสภา อบต. ผมขอเสนอ   

(1) นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
(2) นายกมล  เพ็งแจ่มศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
(3) นางบุบผา  เจริญชันษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พระงาม ในส่วนของ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี มติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.พระงาม  เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

(1) นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
(2) นายกมล  เพ็งแจ่มศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
(3) นางบุบผา  เจริญชันษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พระงาม ในส่วนของ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
(1) นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
(2) นายกมล  เพ็งแจ่มศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
(3) นางบุบผา  เจริญชันษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พระงาม เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมสภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.พระงาม  
ประธานสภา อบต.พระงาม เป็นคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดแล้ว ขอให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ประธานสภา อบต.พระงาม 2561 ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า 
นายก อบต.พระงาม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม 
    นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีส าหรับ 

ผลการปฏิบัติงานปี  2561  คือ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561   

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า  
นายก อบต.พระงาม  ให้นายก องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม 
    นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ส าหรับผล 

การปฏิบัติงานปี 2561 คือ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน  
2561  ผู้บริหาร อบต.ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน คือ 
 ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ 

    โดยมีโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนา อบต.ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด้านที ่1 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 16 โครงการ 9,471,784 
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 โครงการ 26,000 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

3 โครงการ 123,430 

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 38 โครงการ 4,542,480 
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ 300,000 
ด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ 2 โครงการ 101,560 

รวม 61 โครงการ 14,564,854 
 

    ขอให้สมาชิกสภา อบต.ดูเอกสารรายงานผลการปฏิบัติประจ าปี 2561 ที่แจก 
    ให้กับทุกท่านประกอบ 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน พิจารณาเอกสารตามที่ปลัด อบต.ได้แจกให้ หาก 
ประธานสภา อบต.พระงาม มีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามผู้บริหาร ขอเชิญครับ เมื่อที่ประชุมใช้เวลาในการ 
    พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 พอสมควรแล้ว ท่านใดสงสัย  
    จะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   - รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยกองคลัง ได้จัดท ารายงานงบแสดงผลการด าเนินงาน 
ปลัด อบต.พระงาม   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เพ่ือให้สภา อบต.ทราบ ผมสรุปคร่าวๆ ขอให้ดู 
    เอกสารที่แจกประกอบด้วยนะครับ  
            รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายการ ประมาณการ รับจริง 
หมวดภาษีอากร 638,900 741,512.23 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 4,500 5,094.30 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - 187 
หมวดรายได้จากทุน - - 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 80,000 131,915.08 
หมวดภาษีจัดสรร 13,098,000 15,054,971.01 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,500,000 11,481,258 
รวมรายรับ 26,321,400 27,414,937.62 

     รายรับจริงมากกว่าประมาณการ จ านวน  1,093,537.62  บาท 
 
            รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง 
งบกลาง 8,870,254 8,531,475.75 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,819,920 1,818,720 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,452,140 5,961,675 
ค่าตอบแทน 775,000 413,005 
ค่าใช้สอย 4,844,486 3,382,646.24 
ค่าวัสดุ 1,447,500 1,010,042.46 
ค่าสาธารณูปโภค 551,000 391,652.65 
ค่าครุภัณฑ์ 323,300 299,100 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 151,800 150,500 
รายจ่ายอื่น 455,000 417,531.25 
เงินอดหนุน 631,000 475,000 

รวมรายจ่าย 26,321,400 22,851,348.35 
       รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ จ านวน 3,470,051.65  บาท 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีปลัด อบต.แจ้งเกี่ยวกับรายงานแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  พ.ศ.2561 ขอสรุปดังนี้ ในปีงบประมาณ  2561 อบต.พระงาม มี 
    รายรับมากกว่าที่ประมาณการไว้ จ านวน  1,093,537.62 บาท  และมีรายจ่าย 
    น้อยกว่าประมาณการ จ านวน 3,470,051.65 บาท  เมื่อรวมแล้วจะมีรายรับสูง 
    กว่ารายจ่าย จ านวน 4,563,589.27 บาท ซึ่งจะตกเป็นเงินสะสม และทางกอง 
    คลัง ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
    จ่ายเงิน ฯ ต่อไป เช่น  ต้องแยกเป็นเงินทุนส ารองสะสม เงินสะสม เป็นต้น  

สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอด าเนินการตามวาระต่อไป  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติอื่นๆ 
นายสรุเกียรติ ยิ้มพงษ์  - สมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ท่านใด มีเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายสมชาย ทับกฤษ  - ท่านประธานสภา อบต.ผมขอเสนอโครงการเสริมทางลง (ลาดยาง) ทางเชื่อมเข้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  หมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3  และลงหินคลุกซ่อมแซมทางลงตีนตะขาบคันคลองล าชวด 
    ฝั่งตะวันตก และทางเชื่อมลงประปาหมู่ที่ 3  และก าจัดวัชพืชในคลองส่งน้ าคลอง 
    ล าชวดหมู่ที่ 3  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับโครงการที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เสนอ ต้อง 
ปลัด อบต.พระงาม  พิจารณาว่าเป็นโครงการซ่อมแซม หรือโครงการปรับปรุงและสร้างใหม่ เช่น  
    โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม อันนี้จะสามารถด าเนินการได้เลยเพราะใช้ 
    งบประมาณค่าใช้สอยซึ่งเป็นรายจ่ายประจ า แต่โครงการปรับปรุงทางลง(ลาดยาง) 
    ทางเชื่อมเข้าหมู่บ้าน เป็นโครงการที่อยู่ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อไม่ได้ 
    ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ต้องขออนุมัติสภา อบต.โอนงบประมาณหรือจ่ายขาดเงิน 
    สะสม ในการจ่ายขาดเงินสะสมต้องพิจารณาว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ตาม 
    ระเบียบที่เก่ียวข้อง ส าหรับการก าจัดวัชพืชต้องพิจารณาว่าพ้ืนที่ด าเนินการอยู่ใน 
    ความดูแลของหน่วยงานใด ถ้าเป็นชลประทานต้องประสานขออนุญาตก่อน  และท่ี 
    ส าคัญ คือ การจัดท าโครงการที่ต้องให้สภา อบต.พระงาม พิจารณา ต้องจัดท า 
    เอกสารเสนอสภา อบต.ก่อนการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาก่อน 
    และปัจจุบันถ้าเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    ต้องมีวิศวกรรับรองแบบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เสนอโครงการมา ผมจะรับไว้และส่งให้ปลัด  
ประธานสภา อบต.พระงาม อบต.ไปพิจารณา ว่าสามารถด าเนินการโครงการใดได้บ้าง และต่อไปจะเชิญ 
    สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านมาพูดคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จ าเป็นต้องแก้ไข  
    บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วน  
    และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ขอสอบถามการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้รีบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ด าเนินการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
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นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.การก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้กองช่างด าเนินการ 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองแบบ หากเรียบร้อยจะรีบ 
    ด าเนินการโดยเร็ว 
นางสาลี่  ส่งสาย  - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ดับและช ารุด และเพ่ิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ในจุดเสี่ยงของพ้ืนที่หมู่ที่ 2 และขอซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนในพ้ืนที่บางจุด 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้แก้ไขทางลงที่ช ารุดในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ขอสอบถามและแก้ไขถนนทางลงตีนตะขาบท่ีลาดยางไว้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ในพ้ืนที่ 1 ช ารุดเสียหาย ขอให้แจ้งผู้รับมาด าเนินการแก้ไข 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.เรื่องถนนทางลงตีนตะขาบ จะให้ ผอ.กองช่างผมส ารวจ 
นายก อบต.พระงาม  และแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาด าเนินการแก้ไข หากไม่ด าเนินการทาง อบต .จะน าเงิน 
    หลักประกันสัญญามาซ่อมแซมเอง เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาประกัน  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ร้องขอหรือเสนอแนะ ขอให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
ประธานสภา อบต.พระงาม ด าเนินการแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม  
    กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
ที่ประชุม   - รับทราบ  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ด้วยปัจจุบันจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม  2562 และทาง 
ประธานสภา อบต.  กระทรวงมหาดไทย และ ครม.ได้มีมติให้ข้าราชการทุกประเภทวางตัวเป็นกลาง 
    ทางการเมือง ฉะนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.,ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ  
    ปฏิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียน และเพ่ือให้  
    การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายธนากฤต คล้ายหะนา ท่านประธานสภา อบต.ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะซึ่งก าหนด 
นักพัฒนาชุมชน   เป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่ง อบต.พระงาม ก็ต้องด าเนินการตามนโยบาย ทั้งการคัด 
    แยกขยะ การจัดการขยะเปียก ถนนสะอาดสวยงาม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ขอแจ้ง  
    ให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ 
    ทราบ และทาง อบต.จะด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยการท าแผ่นพับ ออกประชุม 
    ชี้แจง และการฝึกอบรม จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา อบต.เพ่ือด าเนินการ 
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ฝ่ายบริหารท าหนังสือประสาน อบจ.สิงห์บุรี ขอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  เครื่องจักรมาด าเนินการก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ด้วยครับ  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอให้ฝ่ายบริหาร และกองช่าง ประสานรายละเอียดจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เพ่ือ 
ประธานสภา อบต.พระงาม  ด าเนินการขอเครื่องจักรกลามาก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 และรวมทั้งในพ้ืนที่หมู่ 
    ที่ 3 ด้วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 



-12- 
 
 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภา  อบต.พระงาม  2562 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น.  
  
                                                              ลงชื่อ   วิรัตน์   อ้ึงพานิช  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต.พระงาม  
 

ลงชื่อ  สุรเกียรติ  ยิ้มพงษ์  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 


