
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
สามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1/2563 
วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

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  2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา อบต.พระงาม มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ปัจจุบัน ซึ่งสภา อบต.ได้ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  
และขอแจ้งว่าตามท่ีได้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์  2563 ขอให้ทุกท่านแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเสียสละชีวิต และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียจาก 
เหตุการณ์ดังกล่าว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.พระงาม สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2562 เชิญเลขานุการ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - อ่านรายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
เลขานุการสภา อบต.พระงาม 1/2562 เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2562 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  1/2562 เมื่อ 
    วันที่ 23 ธันวาคม  2562  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม  
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ด้วยในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มีเรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม พิจารณาจ านวน 4 เรื่อง จะขอด าเนินการไปท่ีละเรื่อง เรื่องท่ี 1 การพิจารณา 
    ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2563 ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบล 
    และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     มาตรา 53 ก าหนดไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย 
    แล้วแต่สภา อบต.จะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ประกอบกับระเบียบกระทรวง 

/มหาดไทย... 
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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 2563 
คือเดือนกุมภาพันธ์  2563 ที่ก าหนดไว้ในการประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา อบต.พระงาม จะก าหนดการประชุมสามัญ 
ประจ าปี  2563 กี่สมัย ขอให้พิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีเลขานุการสภา ชี้แจง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายสมชาย ทับกฤษ  - ท่านประธานสภา อบต. ขอเสนอว่าในปี 2563 ควรมีการประชุมสามัญประจ าปี 
สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 3  3  สมัย ดังนี้  
    1.สมัยที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์  2563    
    2.สมัยที่ 2 เดือนสิงหาคม 2563 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   

ภายในวันที่ 1-15 สิงหาคม  2563   
4.สมัยที่ 3  เดือนธันวาคม  2563 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน   
ภายในวันที่  21-23  ธันวาคม  2563   

นายคนอง มะกล่ าขาว -ท่านประธานสภา อบต. ผมเห็นด้วยว่าการประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2563 
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 3 ภายในเดือนสิงหาคม คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  
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15  สิงหาคม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

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.2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน  

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นว่าควรก าหนด 
ประธานสภา  อบต.พระงาม ให้มีการประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 3  สมัย ตามท่ีสมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 1  เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.2564 จ านวน 3  สมัย คือ 
-สมัยที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์  2563  
-สมัยที่ 2  เดือนสิงหาคม  2563 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน   
คือ ภายในวันที่  1-15  สิงหาคม  2563   
-สมัยที่ 3  เดือนธันวาคม  2563  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3  วัน   
คือ  ภายในวันที่  21-23  ธันวาคม  2563   

    เต็มสภา   
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดประชุมสามัญประจ าปี  2563 แล้ว ต่อไปขอ
ประธานสภา  อบต.พระงาม มติที่ประชุมว่าเห็นว่าการประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2564 เริ่มในวันที่  

15 กุมภาพันธ์  2564  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ตามท่ีสมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ 1 เสนอ  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้เริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.2564 ในวันที่  15 
กุมภาพันธ์  2564 มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน เต็มสภา 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปพิจารณาเรื่องที่ 2 คือ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
ประธานสภา อบต.พระงาม 2565) เพ่ิมเติม ขอเชิญผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรม 
นายก อบต.พระงาม  ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติ 

การจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล  
และเทศบาล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
ระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม  2563  และทางอ าเภอ 
พรหมบุรี ได้ก าหนดให้ อบต.พระงาม ฝึกอบรมในวันที่ 2-4 มีนาคม  2563 ทั้งนี ้
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต . ไม่มีบรรจุ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงต้องเพ่ิมเติม 
โครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ขอให้พิจารณา
เอกสารที่แจกประกอบ 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.พระงาม ได้ชี้แจงและเสนอโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมชุดปฏิบัติ 
ประธานสภา อบต.พระงาม การจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  
    ท้องถิ่น มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่  
    ประชุม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 

การจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) บรรจุในปี 2563-2564 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บรรจุในปี  
    2563-2564  เต็มสภา 
นายสุรเกยีรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-  
ประธานสภา อบต.พระงาม 2565) แล้ว ขอให้  นายก อบต.ประกาศใช้ตามระเบียบฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปพิจารณาเรื่องที่ 3 คือ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภา อบต.พระงาม งบประมาณ  2563 ขอเชิญผู้บริหาร/เจ้าหน้าที ่
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยเก้าอ้ีประธานในห้องประชุมสภา เก้าอ้ีประธานสภา 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ เก้าอ้ีข้าราชการ หักและช ารุดไม่สามารถใช้การได้ และโซฟาส านักงาน ช ารุด และ 
    ไม่พียงพอต่อการใช้งาน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
    รายจ่ายไว้ จึงต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อ ดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  ตั้งจ่าย  36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
    จัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 6,000.-บาท  
     โอนลดจาก 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
     งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายบริหาร) 

/ประเภท... 
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     ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ  514,080.-บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 514,080.-บาท โอนลด 36,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ 
    หลังโอน  478,080.-บาท 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

     รายการค่าจัดซื้อโซฟา  ตั้งจ่าย  60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
    โซฟาส านักงาน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.-บาท  
     โอนลดจาก 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
     งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายบริหาร) 
     ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ  514,080.-บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 478,080.-บาท โอนลด 36,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ 
    หลังโอน  418,080.-บาท 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ประธานสภา อบต.พระงาม เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 36,000.-บาท และจัดซื้อโซฟาส านักงาน  
    จ านวน 60,000.-บาท สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่  
    เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 เพ่ือด าเนินการ 
     1.จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 6 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท เป็นจ านวนเงิน   
    36,000.-บาท 
     2.จัดซื้อโซฟาส านักงาน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.-บาท เป็นจ านวน 
    เงิน 60,000.-บาท 
    ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
    เพ่ือ 
     1.จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 6 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท เป็นจ านวนเงิน   
    36,000.-บาท 
     2.จัดซื้อโซฟาส านักงาน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.-บาท เป็นจ านวน 
    เงิน 60,000.-บาท 
    ตามท่ีเสนอ เต็มสภา 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยขณะนี้ห้องน้ าในส านักงาน อบต.มีปัญหาในการใช้งาน 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ หลายอย่าง เช่น น้ าไม่ไหล ที่ปัสสาวะชายไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่มีที่ล้างจาน  
นายก อบต.พระงาม  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงให้สามารถใช้การได้ดี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ 
    เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงขอ 
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือปรับปรุงห้องน้ า 
    ดังนี้ 

/โอนเพิ่ม... 
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     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
     งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
     รายการต่อเติม/ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน  ตั้งจ่าย  45,000.-บาท เพื่อ 
    จ่ายเป็นค่าต่อเติม/ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน รายละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด 
     โอนลดจาก 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
     งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) 
     ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ  1,177,700.-บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 823,180.-บาท โอนลด 45,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ 
    หลังโอน  778,180.-บาท 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ประธานสภา อบต.พระงาม เพ่ือต่อเติม/ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน จ านวน 45,000.-บาท สมาชิกสภา อบต. 
    ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต. 
    ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  
    เพ่ือด าเนินการต่อเติม/ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน จ านวน 45,000.-บาท ราย 
    ละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
    เพ่ือต่อเติม/ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน จ านวน 45,000.-บาท รายละเอียดตามที่  
    อบต.ก าหนด เต็มสภา 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ด้วยรถดับเพลิงของ อบต.ช ารุดเสียหายหลายจุด  เช่น 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ถังบรรจุน้ ารั่ว แหนบคด  แซสซีผุกร่อน  ยางรถยนต์หมดสภาพ ฯลฯ ท าให้ไม่ 
นายก อบต.พระงาม  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลทั่วไปได้  
    รายละเอียดขอให้รองปลัด อบต.ชี้แจง 
นางสาวศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยรถดับเพลิงของ อบต.พระงาม เป็นรถท่ีได้รับมอบมา 
รองปลัด อบต.พระงาม  จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งใช้มาเป็นเวลานานหลายปี ท าให้เกิดการช ารุดในหลายจุด 
    เช่น ถังบรรจุน้ ารั่วหลายจุด ท าให้ไม่สามารถเก็บกักได้นาน  และเมื่อน้ ารั่วท าให้ไป  
    ท าลายอุปกรณ์อ่ืนๆ ด้วย เช่น แซสซี ล้อ คานล้อท้าย  แหนบรถช ารุด เมื่อจอดรถ 
    จึงท าให้รถเอียง ตู้เก็บอุปกรณ์ท้ายรถไม่สามารถเก็บอุปกรณ์ได้  ยางรถหมดสภาพ  
    แผงติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดน้ าช ารุด ฯลฯ จึงเห็นควรปรับปรุงรถดับเพลิงให้สามารถ 
    ได้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และบุคคลทั่วไป  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ตามท่ีรองปลัด อบต.ชี้แจง จึงเห็นควรซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  รถดับเพลิงของ อบต.พระงาม เพ่ือให้ใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ และมีความ 
นายก อบต.พระงาม  ปลอดภัย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ  2563 ดังนี้ 
 
 

/โอนเพิ่ม... 
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     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปฯ 
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
     รายการซ่อมแซม/ปรับปรุงรถดับเพลิง อบต.พระงาม ตั้งจ่าย  480,000 บาท  
    เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงรถดับเพลิง อบต.พระงาม รายละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด 
     โอนลดจาก 
     แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไปฯ 
     งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) 
     ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ  514,080.-บาท 
    คงเหลือก่อนโอน 418,080.-บาท โอนลด 200,000.-บาท คงเหลืองบประมาณ 
    หลังโอน  218,080.-บาท 
     ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  งบประมาณ 
    อนุมัติ  42,120.-บาท คงเหลือก่อนโอน 41,120.-บาท โอนลด 25,000 บาท
    คงเหลืองบประมาณหลังโอน  17,120.-บาท 
     ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  งบประมาณอนุมัติ   
    42,120.-บาท คงเหลือก่อนโอน 41,120.-บาท โอนลด 25,000 บาท 
    คงเหลืองบประมาณหลังโอน  17,120.-บาท 
     ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก  งบประมาณอนุมัติ   
    86,400.-บาท คงเหลือก่อนโอน 86,400.-บาท โอนลด 50,000 บาท 
    คงเหลืองบประมาณหลังโอน  36,400.-บาท 
     ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.งบประมาณอนุมัติ   
    1,195,200.-บาท คงเหลือก่อนโอน 854,400.-บาท โอนลด 180,000 บาท
    คงเหลืองบประมาณหลังโอน  674,400.-บาท 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.และรองปลัด อบต.ชี้แจงและเสนอโอนงบประมาณ มีสมาชิก 
ประธานสภา อบต.พระงาม ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ 
นายคนอง มะกล่ าขาว - ท่านประธานสภา อบต.ขอทราบว่าต้องซ่อมแซมอะไรบ้าง เพื่อประกอบการ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  พิจารณา 
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.รถดับเพลิงที่จะปรับปรุง/ซ่อมแซม มีรายละเอียดคร่าวๆ  
รองปลัด อบต.พระงาม  ดังนี้  
    1.เปลี่ยนถังบรรจุน้ าขนาด 5,000 ลิตร 2.บันไดข้างถังบรรจุน้ า 
    3.กล่องเก็บท่อดูดน้ า   4.แผงติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดน้ า 
    5.ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ท้ายรถ  6.เดินระบบท่อน้ าใหม่ 
    7.ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ า   8.แก้ไขแซสซีให้แข็งแรง 
    9.เปลี่ยน/ซ่อมระบบปั๊มน้ าดับเพลิง 10.เปลี่ยนซ่อมประตูน้ าทั้งหมด 
    11.เปลี่ยนคานล้อท้าย   12.เปลี่ยนยาง 
    13.เปลี่ยนแหนบใหม่   14.เปลี่ยนกระทะล้อ 
    15.บังโคลนคลุมล้อ   16.ติดตั้งเพาเวอร์พวงมาลัย 

/และท าสี... 
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    และท าสีใหม่ทั้งคัน ฯ 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.เห็นควรปรับปรุง/ซ่อมแซมรถดับเพลิง เนื่องจากใช้มาเป็น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ระยะเวลานานเกิน 10 ปี และจากสภาพปัจจุบันถังน้ ารั่ว พวงมาลัยเป็นแบบปกติ 
    ไม่ใช่พวงมาลัยเพาเวอร์ ท าให้เวลาเลี้ยวหรือกลับรถเป็นไปด้วยความล าบากเพราะ 
    ต้องใช้แรงมาก ควรเพิ่มเพาเวอร์ในระบบพวงมาลัย เพื่อทีจ่ะช่วยลดแรงในการ 
    เลี้ยวหรือกลับรถ และที่สังเกตคือรถเวลาจอดจะเอียง คงเป็นที่แหนบและช่วงล่าง  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีปลัด อบต.เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ประธานสภา อบต.พระงาม เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง จ านวน 480,000.-บาท สมาชิกสภา อบต. 
    ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต. 
    ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563  
    เพ่ือด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง จ านวน 480,000.-บาท ราย 
    ละเอียดตามที่ อบต.ก าหนด ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 
    เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง  จ านวน 480,000.-บาท รายละเอียด 
    ตามท่ี อบต.ก าหนด เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปพิจารณาเรื่องที่ 4 คือ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ด้วยผู้บริหารขอให้
ประธานสภา อบต.พระงาม พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
    ประชาชน และด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเชิญฝุายบริหาร 
    และเจ้าหน้าทีช่ี้แจง  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยสมาชิกสภา อบต.และประชาชน ได้ขอให้ซ่อมแซม/ 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  ปรับปรุงถนนผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านมอญ บริเวณถนนคันคลองชลประทานเริ่ม 
นายก อบต.พระงาม  จากปลายถนนคอนกรีตไปถึงสะพานปูนทางเข้าหนองน้ าค้าง หมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว  
    เนื่องจากช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเส้นทาง เมื่อเกิดฝนตกมีน้ าท่วมขัง  
    การสัญจรและการขนส่งพืชผลการเกษตรไม่สะดวก และเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ถนนเส้นดังกล่าวช ารุดเสียหาย เห็นควรต้องซ่อมแซม/ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้ได้ดี เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัย 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ได้รับข้อร้องเรียนให้ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเส้นทางดังกล่าวจากผู้น าชุมชนและ 
ประธานสภา อบต.พระงาม ประชาชนเหมือนกัน  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.เห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลพระงาม  ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
นายก อบต.พระงาม  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)   

พ.ศ.2552 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 และพระราชบัญญัติก าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2542  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 16  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  

 
/โดยได้รับ... 
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โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะ 
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ  
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งนี้ ต้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ   

     1.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านมอญ บริเวณถนนคัน 
    คลองชลประทานเริ่มจากปลายถนนคอนกรีตไปถึงสะพานปูนทางเข้าหนองน้ าค้าง  
    หมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว (ผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก) ผิวทางกว้าง 4 เมตร  
    ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  444 

ลบ.ม.ปรับเกรดเรียบบดทับแน่น รายละเอียดขนาดและมิติต่างๆ ตามแบบแปลน
ของ อบต.พระงาม  งบประมาณ  324,000-บาท 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถาม 
ประธานสภา อบต.พระงาม อภิปราย เสนอแนะหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะด าเนินการขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
    อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสม จ านวน 324,000.-บาท  เพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร  
    หมู่ที่ 2 บ้านมอญ บริเวณถนนคันคลองชลประทานเริ่มจากปลายถนนคอนกรีตไป 
    ถึงสะพานปูนทางเข้าหนองน้ าค้างหมู่ท่ี 1 บ้านชีปะขาว (ผิวจราจรลูกรังเป็นผิว 
    จราจรหินคลุก) ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  
    หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  444 ลบ.ม.ปรับเกรดเรียบบดทับแน่น  
    รายละเอียดขนาดและมิติต่างๆ ตามแบบแปลนของ อบต.พระงาม  งบประมาณ 

324,000-บาท  ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวนเงินทั้งสิ้น 324,000.-บาท เพ่ือ 
    ด าเนินการโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านมอญ บริเวณถนนคัน 
    คลองชลประทานเริ่มจากปลายถนนคอนกรีตไปถึงสะพานปูนทางเข้าหนองน้ าค้าง  
    หมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว (ผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก) ผิวทางกว้าง 4 เมตร  
    ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  444 

ลบ.ม.ปรับเกรดเรียบบดทับแน่น รายละเอียดขนาดและมิติต่างๆ ตามแบบแปลน
ของ อบต.พระงาม  งบประมาณ  324,000-บาท เต็มสภา 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ขอให้ผู้บริหาร อบต. 
ประธานสภา อบต.พระงาม ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติอื่นๆ 
นายสรุเกียรติ ยิ้มพงษ์  - สมาชิกสภา อบต.หรือเจ้าหน้าที่ท่านใด มีเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
 

/นายวิรัติ... 
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นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ไฟฟูาสาธารณะที่ออกส ารวจเพื่อจัดท าแผนที่จุดติดตั้ง  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ด าเนินการแล้วเสร็จหรือยัง 
น.ส.ศิริพร พูนเสือ  - ท่านประธานสภา อบต.ตามท่ีได้ออกส ารวจเพื่อจัดท าแผนที่จุดติดตั้งไฟฟูา 
รองปลัด อบต.พระงาม  สาธารณะ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะให้กองช่างลงรายละเอียดอีกครั้ง 
    และส าเนาแจกให้สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่ 
นายคนอง มะกล่ าขาว ท่านประธานสภา อบต.อยากทราบว่าหากมีการเพิ่มเติมไฟฟูาสาธารณะจะต้อง  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ด าเนินการอย่างไร 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.หากมีความประสงค์จะด าเนินการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
ปลัด อบต.พระงาม  เพ่ิมเติม ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ อบต.ก่อน หรือจะรื้อถอนก็ต้องแจ้ง เพื่อให้การปฏิบัติ 

งานมีความถูกต้อง  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  - ท่านประธานสภา อบต.ขอสอบว่าหนองสไบหาย ที่ด าเนินการขุดลอกไว้จะด าเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  ต่อหรือไม่ อย่างไร และมีโครงการบรรจุในแผนไว้หรือไม่ 
นายวิษณุ เจริญลาภ - ท่านประธานสภา อบต.หนองสไบหายที่ขุดลอกใช้งบจากหน่วยงานอื่น โดยขุดได้ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ครึ่งนึงของพ้ืนที่ หากจะด าเนินการต่อต้องใช้งบของ อบต.หรือขอรับการสนับสนุน 
    จากหน่วยงานอื่น 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับหนองสไบหาย หากจะด าเนินการคงต้องตรวจสอบ 
ปลัด อบต.พระงาม  ว่ามีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาหรือไม่ หากไม่มีต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนา จะให้รอง  
    ปลัด อบต.ตรวจสอบว่ามีบรรจุโครงการไว้ในแผนหรือไม่ หากไม่มีในแผนพัฒนา  
    จะให้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา หากจะด าเนินการขุดลอกต้องดูงบประมาณว่า  
    มีหรือไม่  จะโอนงบประมาณหรือจ่ายขาดเงินสะสม 
ที่ประชุม   - รับทราบ  
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ฝุายบริหารด าเนินการก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  บริเวณคลองสวยน้ าใส เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก ไม่เน่าเสีย และเพ่ือเป็นการปูองกัน  
    และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับหนึ่ง 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.การก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่หมู่ 6 คลองสวยน้ าใส เห็นว่าควร 
ปลัด อบต.พระงาม  ด าเนินการ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ขุดลอกแหล่งน้ า ก าจัดวัชพืชเพ่ือ 
    ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จะให้กองช่างส ารวจและประมาณการราคา  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายกมล เพ็งแจ่มศรี - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยกรองระบบประปาหมู่ 5 ตัน ขอให้แก้ไข เพ่ือให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ผู้ใช้น้ าได้ใช้น้ าอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และไฟฟูาระบบประปาจะตกบ่อยครั้ง 

ท าให้อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.จะให้กองช่างด าเนินการที่เก่ียวข้อง 
ปลัด อบต.พระงาม 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยวัดประสาทได้ประสานขอให้ทาง อบต.พระงาม ด าเนินการขอเครื่องจักรกล 
ประธานสภา อบต.พระงาม จาก อบจ.สิงห์บุรี มาปรับเกรดดินในพ้ืนที่บริเวณวัด ขอให้ฝุายบริหารช่วย 
    ด าเนินการประสานให้ด้วย และบริเวณบ้านนายขุนทอง  รู้จบ หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่ 

/ริมน้ า... 
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    ริมน้ าทรุดตัวเป็นแนวยาว ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
    ขอให้กองช่าง และฝุายบริหารส ารวจและด าเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ เช่น  
    ชลประทาน กรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้เข้ามาด าเนินการ 
    ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยมีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่พัทยา ขอให้สมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต.พระงาม อบต.ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม โดยแจ้งความประสงค์ท่ีส านักปลัด อบต. ซึ่งเห็นว่า 
    เป็นโครงการที่ดี จะได้รู้กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง  เช่น  คุณสมบัติผู้สมัครฯ 
    ค่าใช้จ่ายต่างๆ และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม   - รบัทราบ 
นายน้ าฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ตามท่ีได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตริมแม่น้ าในพื้นที่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 6 แต่มีปัญหาในการก่อสร้างจึงเว้นไว้บางช่วง แต่ปัจจุบันได้พูดคุยกับเจ้า 

ของที่แล้ว ปรากฏว่าต้องการให้ท าถนนที่เว้นไว้ให้เสร็จสมบูรณ์โดยยินยอมให้ 
ด าเนินการ   

นางบุบผา เจริญชันษา - ท่านประธานสภา อบต.เห็นควรด าเนินการสร้างถนนในช่วงที่เว้นไว้ให้แล้วเสร็จ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   เนื่องจากได้พูดคุยกับเจ้าของที่แล้วยินยอมให้ก่อสร้าง 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  -ท่านประธานสภา อบต.ส าหรับถนนเส้นดังกล่าวหากจะด าเนินการก่อสร้างต้อง 
ปลัด อบต.พระงาม  ตรวจสอบว่ามีบรรจุอยู่ในแผนหรือไม่ และต้องมีหนังสือยินยอมที่เป็นเอกสาร 
    ถูกต้องของเจ้าของที่ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ 6 เสนอให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตที่เว้นไว้ในพื้นที่ 
ประธานสภา อบต.พระงาม หมู่ที่ 6 ต้องตรวจสอบว่ามีโครงการบรรจุในแผนหรือไม่ และต้องมีหนังสือยินยอม 
    จากเจ้าของที่เป็นหลักฐาน ตามท่ีปลัด อบต.ชี้แจง  หากมีความประสงค์จะด าเนิน 

โครงการ ให้ประสานกับเจ้าของที่ท าหนังสือยินยอม และแจ้งกองช่าง พร้อมทั้ง  
แจ้งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดท าแผน เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ระเบียบต่อไป 

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

ปิดประชุมเวลา  12.00  น.  
  
                                                              ลงชื่อ   วิรัตน์   อ้ึงพานิช  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต.พระงาม  
 

ลงชื่อ  สุรเกยีรติ  ยิ้มพงษ์  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 


