
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่  21 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

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

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
นางสาวศิริพร  พูนเสือ -ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลพระงาม เมื่อ 
รองปลัด อบต.พระงาม ครบองค์ประชุม เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายสุรเกียรติ  ยิ้มพงษ์   กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  วันนี้มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบและ
เพ่ือพิจารณาหลายเรื่อง  รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบในวาระต่อไป  
และเนื่องจากวันนี้เลขนุการสภาฯ อบต.พระงาม คือนายวิรัตน์  อ้ึงพานิช มิได้
เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจเข้ารับการอบรม จึงเห็นควรให้มีการเลือก
เลขาสภาฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวแทน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 19  

นายน้ าฝน   ชุ่มชื่น  กระผมขอเสนอนางสาวศิริพร พูนเสือ รองปลัด อบต.พระงาม เป็นเลขาฯ ครับ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6   

นายสุรเกียรติ  ยิ้มพงษ์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ 1. นายสมชาย  ทับกฤษ  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3 
             2. นายสมฤกษ์  พิศรูป    สมาชิกสภา  หมู่ที่ 4   
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  

14  สิงหาคม  2563 
 

มติที่ประชุม    รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    3.1 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 
นางสาวเบญจวรรณ  สังข์วงษ์  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หัวหน้าส านักปลัด  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและภารกิจเพ่ือรองรับนโยบายของ

รัฐบาล นโยบายจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
/ยุทธศาสตร์... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 19 โครงการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป 10,360,947.70 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 

56,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 

จ านวน 3 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 50,606 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 23 โครงการ งบประมาณที่

ใช้ไป 4,114,080 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป 24,430 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมือง การบริหารและการจัดการ จ านวน6 โครงการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป 158,981.68 บาท 
 รวมทั้งสิ้น  55 โครงการ  งบประมาณที่ใช้ไป 14,655,045.38 บาท 
 งบประมาณ 

- ประมาณการรายรับ 27,657,600 บาท รับจริง 26,626,217.32 บาท 
- ประมาณการรายจ่าย 27,657,600บาท จ่ายจริง 22,748,245.99บาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.2 เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2563  

นายคณนาค  สุขใจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้มีการ

ก าหนดองค์กรท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระงาม ได้ด าเนินการและรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
1. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- มีการด าเนินการ ครบถ้วนทุกข้อ 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 (ตามแบบ       

ผ 01)  
- จ านวนโครงการตาม 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 117 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 41,012,200.00 บาท 
- จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 71 โครงการ 
- จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 46 โครงการ 
- จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิก จ านวน 25 โครงการ 
 

/3.แบบประเมิน... 
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3. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 จากจ านวนตัวอย่าง 110 ตัวอย่าง แยกเป็น  
-  เพศหญิง 60 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 54.54 
-  เพศชาย 50 ตัวอย่าง   คิดเป็นร้อยละ 45.45 
-  อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 25.45 
- การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา              

คิดเป็นร้อยละ 36.36 
- อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 31.81  

 สรุปได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามในภาพรวม มีความ
พึงพอใจมาก  ร้อยละ 27.67  

   พึงพอใจ  ร้อยละ 53.63  
   พอใจน้อย  ร้อยละ 15.95 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  3.3 เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  
(2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 

นายคณนาค  สุขใจ ด้วยงานนโยบายและแผนฯ ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
นักวิเคราะห์ฯ แล้วมีความจ าเป็นต้องแก้ไข ปี พ.ศ. งบประมาณเพ่ือแก้ไขให้ตรงตามปัญหา

ของประชาชนได้ทัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 4 วรรค 
18 การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผน
ด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญมิ ได้
เปลี่ยนแปลง ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น ท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัดทราบด้วย 

  โดยการแก้ไขครั้งนี้มี จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยกลาง หมู่ที่ 1 ซอยกลางหมู่บ้านจาก

วัดชีประขาวถึงซอย 3 ปี 2563   แก้ไขเป็น ปี 2564 
2. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ซอยกลาง) (ลาดยางทับ

ถนน คสล.)  ปี 2563  แก้ไขเป็น ปี 2564 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่องเพ่ือการพิจารณาให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

นางสาวศิริพร  พูนเสือ   ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้
ประชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการชอง
ชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมี        
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมที้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกและรัก  
ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่ วนต าบล     ด า เนินการให้ เป็น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 117 วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่น
ดังกล่าวก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งของความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผล
การด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย  
 

มติที่ประชุม   ร่วมก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ตามแนวทางของ
กระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดไว้ และให้จัดท าประกาศฯ เพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
  4.2 เรื่องการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  
นางสาวศิริพร  พูนเสือ           - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

/(2)ได้ส่งเงิน... 
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(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

สถานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ณ วันที่ 17 
ธันวาคม 2563  

เงินสะสม    25,110,200.44 บาท 
    หัก  ลูกหนี้อ่ืนๆและค่าเสื่อม 6,781,238.66 บาท 
              เงินสะสมน ามาค านวณ   18,328,961.78 บาท 
    หัก ส ารองจ่ายเงินเดือน 6 เดือน   4,379,250.00 บาท 
     หัก ส ารองจ่ายเบี้ยยังชีพฯ 3 เดือน 2,071,800.00 บาท 
          11,877,911.78 บาท 
    หัก เงินส ารองสาธารณภัย 10% 1,187,791.18 บาท 
     เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ทั้งสิ้น 10,690,120.60 บาท 
 

- โครงการเสนอเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม มีจ านวน 10 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต      

หมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
บริเวณชีปะขาว ซอย 3 และซอยถนนกลางหมู่บ้าน ยาวรวม 472.00 
เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,486.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  492,401.89 บาท 

2. โครงการก าจัดวัชพืชริมคลองและในคลองส่งน้ าคลองขุด พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน
ชีปะขาว-หมู่ที่ 2 บ้านมอญ ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ระยะทางยาว 1,650.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 13,200 ตารางเมตร  งบประมาณ 43,196.53 บาท 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต      
หมู่ที่ 2 บ้านมอญ ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณ
ข้างวัดสิงห์ ซอยถนนกลางหมู่บ้าน ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 490.00 
เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,470.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  487,209.11 บาท 

 
/4.โครงการ... 
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4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่3 บ้านพลู ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณถนนคันคลองส่งน้ า หลังร้านก๋วยเตี๋ยวนางบังอร     
ปุยเงิน ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร  
งบประมาณ  41,332.28 บาท 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต      
หมู่ที่ 3 บ้านพลู ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณข้าง
หลังโรงเรียนวัดเตยออกถนนซอยกลางหมู่บ้าน ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 363.00 เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,089.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  360,932.46 บาท 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต      
หมู่ที่ 4 บ้านพระงาม ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนน
คอนกรีตเส้นทางโรงกะลาเผาถ่าน  ยาว 250.00 เมตร      แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,105.00 ตารางเมตร  
งบประมาณ  366,857.10 บาท 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเป็นลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต      
หมู่ที่ 4 บ้านพระงาม ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ถนน
คอนกรีตเส้นทางศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านพระงาม ผิวทางกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 480.00 เมตร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  477,266.06 
บาท 

8. โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 บ้านหัววน ต าบล
พระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 1.00 เมตร ยาว 18.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร จ านวน 2 จุด งบประมาณ 138,284.48 บาท 

9. โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโพรง ต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 227,709.69 บาท 

10. โครงการขุดลองคูคลองระบายน้ า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโพรง 
ต าบลพรงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปากคูกว้าง 2.50 เมตร ก้นคู
กว้าง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,370.00 เมตร หรือมีปริมาตรขุดดินไม่
น้อยกว่า 410.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 31,302.12 บาท 

นายสุรเกียรติ์  ยิ้มพงษ์   ขอให้ทางเลขาสภาฯ ตรวจสอบโครงการที่เสนอนี้ว่าโครงการดังกล่าว  
ประธานสภาฯ   เป็นไปตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมฯ หรือไม่ 
 

นางสาวศิริพร  พูนเสือ   ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว สรุปได้ว่า  
1. - โครงการที่ 1 , 3 , 4 , 9 และ 10 อยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วน  ต าบลพระงาม (2561-2565) 
 

/-โครงการ... 
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- โครงการที่ 2 , 5 , 6 , 7 และ 8  ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระงาม (2561-2565)  
 2. ยอดเงินสะสม ที่สามารถน าไปใช้ได้ มีจ านวน 10,690,120.60 บาท 
 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ร่วมกันพิจารณา
โครงการดังกล่าวค่ะ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ดังนี้ 
1. อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการที่ 1 , 3 , 4 , 9 และ 10 
2. โครงการที่ 2 , 5 , 6 ,7 และ 8 ให้มีการด าเนินการแก้ไข เพ่ิมเติมให้

เป็นไปตามระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
 
4.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

นางสาวบุหลงรัตร์  จรกัณหา       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ผอ.กองศึกษาฯ  มาตรา 41 ก าหนดให้ อปท.มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก

ระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ประกอบ
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16(9) เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระงามมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนการศึกษาแห่งชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาคณะหนึ่ง โดยทั้งนี้ ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีที่มาจากสภาท้องถิ่น
เห็นชอบ  และทั้งนี้คณะกรรมการคณะดังกล่าวก าลังจะหมดวาระลง จึงต้องมี
การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระงาม 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงาม 
3. จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพ่ือส่งให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามต่อไป 

4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระงาม 

  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ร่วมกันพิจารณาเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งต่อไป 

/มติที่... 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ นายถวัลย์  คนเสงี่ยม เป็นกรรมการ 
2.หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ ผู้อ านวยการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระงาม  เป็นกรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสุรเกียรติ  ยิ้มพงษ ์ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มี ขอปิดการ
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ปิดประชุม   เวลา  11.50 น. 

         ลงชื่อ            ศิริพร  พูนเสือ      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวศิริพร พูนเสือ) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
  
 


