
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่  1/2563 

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
ณ   ห้องประชุมพุทธรักษา องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

………………………………….. 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ก่อนเริ่มประชุมขอแนะน าผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ขอเชิญผู้ใหญ่แนะน าตัวครับ 
ประธานสภา อบต.พระงาม   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  -เรียนท่านประธานสภา อบต.พระงาม สมาชิกสภา อบต.พระงาม ทุกท่าน ผม 
    นายพีรพัฒน์  เทียนศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลพระงาม  ขอสวัสดีทุกท่าน และ 
    ขอฝากตัวกับทุกท่าน หากมีอะไรที่ต้องประสานหรือขอความร่วมมือเพ่ือปฏิบัติให้  
    เกิดการพัฒนาในหมู่บ้าน ต าบล ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การประชุมสามัญ สมัยที่ 23 ประจ าปี 2563 ในวันนี้เป็นการประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
 ประธานสภา อบต.พระงาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขอเริ่ม 
    ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป     
ที่ประชุม   - รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภา อบต.พระงาม ตรวจรายงานการประชุมวิสามัญ  สมัยที่สอง   
ประธานสภา อบต.พระงาม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2563  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข 
    ถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 
    วันที่ 14 พฤษภาคม  2563   โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
    

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี)  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยนายก อบต.พระงาม ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  พ.ศ.2564 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  

/ตลอดจน... 



-2- 
 
    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    ดังต่อไปนี้ (ขอให้ดูเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจก) 
    1. สถานะการคลัง  
        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การ 
    บริหารส่วนต าบลพระงาม มีสถานะการเงิน ดังนี ้ 
    ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2563  
     1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  24,382,505.38 บาท  
     1.1.2 เงินสะสม  12,321,237.03 บาท 
     1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  9,535,174.78 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 ก.ย.2563  
 1.รายรับจริง จ านวน  21,151,211.80 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร  จ านวน     29,134 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมฯ จ านวน   7,649.32 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  106,163.27  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  11,007,256.21 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  10,001,009.00 บาท 
 2.เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  14,850 บาท 
 3.รายจ่ายจริง จ านวน  16,897,152.82  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง   จ านวน  7,114,665  บาท 
  งบบุคลากร จ านวน  5,725,305  บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน  2,909,722.82  บาท 
  งบลงทุน จ านวน  862,460  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน  0  บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน  285,000  บาท 

4.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน  14,850 บาท 

 5.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  2ล976,200 บาท 
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  2564  

       (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  27,447,600.-บาท  ประกอบด้วย  
    รายได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากร รวม  425,500.-บาท แยกเป็น 

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.ค่าธรรมเนียม... 
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     3.ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ จ านวน  100.-บาท 

4.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน  100.-บาท 
5.ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  จ านวน 500.-บาท 
5.ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน  500.-บาท    
6.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
จ านวน  1,000.-บาท 
7.ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200.-บาท  

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

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

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

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
    หมวดภาษีจัดสรร  13,905,000.-บาท  
     1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  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 13,000.-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  

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  13,000,000.-บาท 
1.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ  จ านวน  13,000,000.-บาท 

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

/รายจ่าย... 
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    รายจ่ายแยกตามแผนงาน 
     

 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 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.2564 ที่เสนอประธานสภา อบต.พระงาม เมื่อวันที่      กรกฎาคม  2563  
    ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 3842 

ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีนายก อบต.และปลัด อบต.ชี้แจง ขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาเอกสาร 
ประธานสภา อบต.พระงาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
ที่ประชุม   - ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 40 นาท ี
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอชี้แจงให้สมาชิกสภา อบต.เข้าใจเพิ่มเติมว่าร่างข้อบัญญัติฯ นี้ เป็นประมาณการ
ประธานสภา อบต.พระงาม ทั้งรายรับ-รายจ่าย ซึ่งอาจจะมีรายรับมากกว่าที่ประมาณการไว้ หรือมีรายรับน้อย  
    กว่าที่ประมาณการไว้ และส าหรับรายจ่ายก็อาจจะจ่ายน้อยกว่าที่ประมาณการไว้  
 
 

/ถ้ามีรายรับ... 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 12,084,744 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 510,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 2,452,980 
    แผนงานสาธารณสุข 240,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 490,000 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 235,000 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,409,100 
    แผนงานการเกษตร 40,000 
    แผนงานการพาณิชย์ 50,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 9,515,276 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 27,447,600 
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    ถ้ามีรายรับมากกว่าที่ประมาณการไว้ ทาง อบต.อาจจะท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายเพิ่มเติมได้ แต่ถ้ามีน้อยกว่า  ฝ่ายบริหารต้องควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ใน 
    วงเงินที่ไม่เกินรายรับ  ทีป่ระชุมก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วในพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด 

จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 1   
หรือไม่  ถ้ารับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2564  เต็มสภา 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อสภาได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  พ.ศ.2564 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.2564 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต. ผมนายน้ าฝน  ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6   นายวิรัติ  ศรีเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายสมฤกษ์ พิศรปู  - 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.หมู่2  ขอรับรอง  
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายวิรัติ  ศรีเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  นายสมชาย ทับกฤษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นายกมล เพ็งแจ่มศรี - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายกมล เพ็งแจ่มศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ผมนายน้ าฝน  ชุ่มชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  
นายกมล เพ็งแจ่มศรี - ท่านประธานสภา อบต.ผม นายกมล เพ็งแจ่มศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ขอเสนอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  นายสมฤกษ์ พิศรูป สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นางสาลี่  ส่งสาย  - ท่านประธานสภา อบต.ดิฉัน นางสาลี่  ส่งสาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
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นางบุบผา เจริญชันษา - ท่านประธานสภา อบต.ดิฉัน นางบุบผา  เจริญชันษา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 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.2564 เนื่องด้วยไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  

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.2564  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 4 สิงหาคม 

2563 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 

2563 เวลาราชการ คือ 08.30 - 16.30 น.และให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
ต่อประธานสภา อบต.ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลาไม่เกิน 16.30 น. 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา อบต.พระงาม  
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 วัน  คือ  วันที่ 5-7  
    สิงหาคม  2563 และให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอต่อประธานสภา อบต.ใน 
    วันที่ 11 สิงหาคม  2563  เวลาไม่เกิน 16.30 น. 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.พระงาม ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อ 
ประธานสภา อบต.  บัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ 
    เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
    ญัตติจะต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรอง และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  
    ขอให้เสนอร่างข้อบัญญัติตามเดิมหรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ 
    บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา อบต.เพ่ือจะได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 

    ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2554 ข้อ 49 ,50 และส าหรับการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ห้าม 
สมาชิกสภา อบต.แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัด 
ทอนรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 60 

ที่ประชุม   - รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภา  อบต.พระงาม  
นายคนอง มะกล่ าขาว -ท่านประธานสภา อบต.ขอสอบถามว่ากรณีปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.พระงาม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  ได้รับค่าตอบแทนนายก อบต.หรือไม่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ขอชี้แจงกรณีปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.พระงาม 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในต าแหน่งนายก อบต.แต่อย่างใด 
นายก อบต.พระงาม 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายคนอง มะกล่ าขาว -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยไฟฟ้าสาธารณะฝั่งตะวันตก ช ารุด ไม่ติด ขอให้ทาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  อบต.ด าเนินการแก้ไข และอยากให้ลองใช้ไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

(โซล่าเซลล์) เพราะจะได้ประหยัดงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า  
นางสาลี่  ส่งสาย  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยไฟฟ้าสาธารณะช ารุดเสียหาย ขอให้แก้ไข 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
พ.อ.อ.อุดม ชื่นบาน  - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ อบต.พระงาม ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน 
สมาชิกสาภา อบต.หมู่ 4  พ้ืนที่หมู่ 4  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะ จะให้ช่างออกส ารวจ และด าเนิน 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ การประมาณการราคา และพิจารณาเปลี่ยนมาใช้แบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า 
    เซลล์)  แต่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ต้องพิจารณาจุดที่ติดตั้งต้อง 
    สามารถรับแสงอาทิตย์ได้     

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ขอให้แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ และฝ่ายบริหารชี้แจง นั้น 
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรไป มา และความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.อยากทราบว่าหนองสไบหาย ที่ขุดลอกไว้ ท าไมไม่น าดิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  ที่ท าคันก้ันน้ าตรงกลางออก  ท าให้การกักเก็บน้ าได้ไม่ดี ประชาชนได้รับความ  
    เดือดร้อน 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การขุดลอกหนองสไบหาย เป็นโครงการที่ทางอ าเภอพรหมบุรี เป็นผู้ด าเนินการ 
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอให้กองช่างประสานทางอ าเภอฯ เพื่อแก้ไข 
นายพนม สกุณี  - ท่านประธานสภา อบต.จะประสานทางอ าเภอพรหมบุรี เพื่อด าเนินการแก้ไข  
ผอ.กองช่าง   แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระยะประกันหรือไม่ ถ้าอยู่คงต้องรอพ้นระยะประกัน  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยปัจจุบันได้เกิดปัญหาการลักขโมยในพื้นที่หมู่ 6 และ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6  ในต าบลพระงาม  ขอให้ทาง อบต.พระงาม ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่ 
    เหมาะสม เพ่ือไว้ตรวจสอบ และป้องปราม 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับกล้องวงจรปิด เห็นว่าควรติดตั้งในจุดที่เหมาะสมท้ัง  
ปลัด อบต.พระงาม  6 หมู่บ้าน จะให้กองช่าง ประสานกับสมาชิกสาภ อบต.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือออก 
    ส ารวจจุดที่เห็นว่าเหมาะสมในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายคนอง มะกล่ าขาว -ท่านประสานสภา อบต.ด้วยกระจกโค้งในพ้ืนที่หมู 1 ช ารุดเสียหาย ขอให้แก้ไข 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  เพ่ือความปลอดภัย 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้ฝ่ายบริหารและกองช่าง ส ารวจและด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัย 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสมฤกษ์ พิศรูป  -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยปัจจุบันคลองชลประทานมีวัชพืชขึ้นปกคลุมจ านวน 
สมชิกสภา อบต.หมู่ 4  มาก ท าให้น้ าไหลไม่สะดวก เน่าเสีย ขอให้ อบต.พระงาม ด าเนินการก าจัดวัชพืช 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -การก าจัดวัชพืชในคลองหมู่ 4 ต้องประสานหน่วยงานชลประทานที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ 
ประธานสภา อบต.พระงาม และจะประสานทาง อบจ.สิงห์บุรีให้อีกทางหนึ่ง ส าหรับการขออนุญาตให้ฝ่าย 
    บริหารด าเนินการตามข้ันตอน 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอปิดประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  
ประธานสภา อบต.พระงาม 1/2563 และจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 สิงหาคม  2563 เวลา 09.30 น.  
    และขอให้เลขานุการสภา อบต.ท าหนังสือแจ้งการประชุมให้สมาชิกสภา อบต.ด้วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น.      
 
      ลงชื่อ   วิรัตน ์  อ้ึงพานิช    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 


