
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายสวอง  นิยมสุข   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายยงยุทธ  รักกลิ่น   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายบุญสม  การสมพิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 1 /  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
4. นายพะเนียด  พวงศิริ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
5. นางอารี  เนื้อเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 3  
6. นางวรรณา  ออมสิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 4  
7. นางสาววิมล  แซ่เฮง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
8. นางบุญมา  เอกปัชชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
9. นายลมัย  นกขุนทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
10. นายวัชระ  ใจฉลาด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
11. นายวิเชียร  เนื้อเยน็   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
12. นางธิติมา  เอ่ียมมงคล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางปราณี  กลิ่นบุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรัตน์  ทองหยอด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายธานี  ทองหยอด   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายประทวน  ใจฉลาด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5. นายสุรชัย  จันทร์กอฮอ  กำนันตำบลนรสิงห์ 
6. นายบุญเชิด  จำปาทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
7. นายไพฑูรย์  ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
8. นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
9. นายสุธารา  ขำเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
10. นายเฉลิม  วรพุฒ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
11. นายทวีศักดิ์  พลมาตร  (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
12. นายสาทิส  ฮวบเจริญ  รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
13. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 

15. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน      
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16. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
17. นางสาวลดาพร  มูลปลา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
18. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
19. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
20. นางปัทมา  เย็นอนงค์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
21. นางสาวณิชชาภัทร  เรียนชอบ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
22. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
23. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
24. นางสาวกมลชนก  บุบผาศรี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
25. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ์    ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
26. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  ผู้ช่วยนักจัดเก็บรายได้ 
27. นางสาวกนกวรรณ  กันศิริ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
28. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
29. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
30. นายอุดม  พงไพร   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
31. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์  
32. นายไพเราะ  กันศิริ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
33. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
34. นายชานน  จิตร์สมบูรณ ์  คนงานทั่วไป  
35. นายดาสวรรค์  พวงศิริ  คนงานทั่วไป 
36. นายบรรเทิง  อยู่สุข   คนงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา 

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน  12  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ท่าน 
จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 
 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้  
เป็นการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    เนื่องจาก ได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนางปราณี กลิ่นบุญมา ส.อบต. หมู่ 2 
    ไม่สามารถมาร่วมเข้าประชุมได้เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019 (COVID-19)  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี ๒๕64             
ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ประธานสภาฯ   ตามที่ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  2564  
ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นั้น 
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมี
 ตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี 
 ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2                    
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  3.1 วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพื่อทราบ ตามข้อ 3.1 รายงาน
สถานะการเงินการคลัง และรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 
2564 ขอเชิญท่านนายก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ตามที่ทาง อบต.นรสิงห์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรายงาน
สถานะเงินการคลัง และรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม รวมถึงระเบียบในการ 
ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมให้สภาฯ ได้รับทราบ ผมขอเชิญท่านรองปลัดฯ เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

รองปลัดฯ   เรียน ท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาทุกท่าน นายก ท่านผู้นำ
ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนาย
สาทิส ฮวบเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ขอชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ครับ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ได้บัญญัติว่า “ข้อ 87 ทุกวันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว
ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงิน
สะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ 

   กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้า
ของ เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความ เห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ขอให้ทุกท่าน 
ได้ตรวจดูเอกสารที่แจกไป จึงขออธิบาย ดังนี้ครับ 
1. เงินสะสม คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำนวน 2,873,603.28 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย จำนวน  

900,000.00 บาท 
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3. ค่าใช้จ่าย สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) เดือนละ 638,738.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,916,214.00 บาท 

4. สำรองกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย คิดเป็น 10% ของเงินงบประมาณ คือ 
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 คือ 31,652,348 X 10% 
เป็นเงิน 3,165,234.80 บาท 

5. เงินสำรองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ด้อยโอกาส ประมาณ  
3  เดือน เดือนละ 317,600 X 3 เป็นเงิน 952,800.00 บาท 
ซึ่งจากยอดค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,934,248.80 บาท 
ทำให้ยอดเงินสะสมติดลบ จำนวน - 3,160,645.52 บาท 
 และขอรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1  เงินทุนสำรองเงินสะสม  6,623,036.17  บาท 
5.2  เงินทุนสำรองเงินสะสม ต้องกันไว้ตามระเบียบ 15%   

 คำนวณร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
 เท่ากับ  4,747,852.20  บาท 

     คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยนำ 
      เงินทุนสำรองเงินสะสม    6,623,036.17  บาท 
      ลบ  เงินทุนสำรอง 15%  4,747,852.20  บาท 

เงินทุนสำรองที่นำไปใช้ได้  1,875,184.97  บาท 
และได้ดำเนินการขออนุมัติเงินทุนสำรองสะสมกรณีเหตุสาธารณภัย

  วาตภัย ในตำบลนรสิงห์ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 402,408.00 บาท 
  (-สี่แสนสองพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน-) ในการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1   
                        ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564  
                        คงเหลือเงินทุนที่นำไปใช้ได้ 1,472,776.97 บาทขอนำเรียนให้ทางสภาฯ  
                        ได้รับทราบตามนี้ครับ  

มติที่ประชมุ   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 การพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามที่ท่านนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 และก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา ขอให้ท่ าน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณและ
ขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ผมขอชี้แจง 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด 
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เป็นงบประมาณ ประจำปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณา เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 
สามวาระ รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลา 
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
เพ่ือประโยชน์ แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ ๔๙ ญั ตติร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาจะต้อง กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ  
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ  
ของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง ประกอบรายงาน หรือชี้แจง 
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วย กับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ 
ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติ
ไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่อง ในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
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ปัญหานั้นไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่อง
ก็ได้ โดยไม่ให้ มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้ 

คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป
สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
จะลงมติให้ดำเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
นัดประชุม เว้นแต่กรณี ต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ เท่านั้น 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณา วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายไพรัตน์ ทองหยอด เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.นรสิงห ์       ในการจัดทำข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.นรสิงห์  แต่ละส่วนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดูรายละเอียดตาม 
(ร่าง) ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้   

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
สถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,179,268.98 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,307,503.01 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,941,405.17 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 122,679.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 25,018,417.61 บาท ประกอบด้วย    
ห  มวดภาษีอากร จำนวน 38,272.33 บาท    
ห  มวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 194,345.50 บาท    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 138,230.64 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

จำนวน 774,574.00 บาท 

   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 42,650.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 13,301,634.14 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,528,711.00 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 26,082.00 บาท    
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,542,359.46 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 5,750,817.00 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 7,286,169.00 บาท 
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งบดำเนินงาน จำนวน 7,544,072.46 บาท    
งบลงทุน จำนวน 864,236.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,081,065.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 16,000.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 33,782.00 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,306,560.00 บาท   
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 38,272.33 127,464.00 51,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

194,345.50 309,000.00 321,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 138,230.64 300,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

774,574.00 901,000.00 1,051,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,650.00 80,000.00 260,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 4,000.00 4,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,188,072.47 1,721,464.00 1,887,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,301,634.14 12,880,884.00 15,686,406.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

13,301,634.14 12,880,884.00 15,686,406.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,528,711.00 17,050,000.00 17,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,528,711.00 17,050,000.00 17,000,000.00 

รวม 25,018,417.61 31,652,348.00 34,573,406.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 5,750,817.00 6,076,044.00 6,520,600.00 
  งบบุคลากร 7,286,169.00 11,760,876.00 12,049,680.00 
  งบดำเนินงาน 7,544,072.46 9,160,028.00 9,865,480.00 
  งบลงทุน 864,236.00 3,226,400.00 3,706,300.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,081,065.00 1,409,000.00 2,411,346.00 
  งบรายจ่ายอื่น 16,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,542,359.46 31,652,348.00 34,573,406.00 
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ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัติ  

เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,467,870 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,364,520 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,527,936 
  แผนงานสาธารณสุข 541,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,114,180 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,517,300 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,040,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,520,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 34,573,406 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   - 34,573,406-  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 8,451,390     บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,975,320 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 3,372,070 บาท 
  งบลงทุน รวม 9,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 
 งานบริหารงานคลัง รวม 3,836,480 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,115,440 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 721,040 บาท 
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 150,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,324,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 288,480 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 856,040 บาท 
  งบลงทุน รวม 180,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,060,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 657,840 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 402,220 บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,467,876 บาท 
  งบบุคลากร รวม 842,280 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 851,250 บาท 
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 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ) 
  งบลงทุน รวม 8,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 1,766,346 บาท 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 541,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 401,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

แผนงานเคหะและชมุชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม 3,649,180 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,020,320 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,628,860 บาท 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 430,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 35,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 390,000 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 3,517,300 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,517,300 บาท 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 1,040,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,040,000 บาท 
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ประธานสภาฯ    ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี              
พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้  อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถาม
อีกหรือไมค่รับ  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามอีกหรือไม่ครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณารับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเพ่ือรับหลักการ ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระแรก 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง 
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภามีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น และส่งร่างข้อบัญญัติฯนั้น ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาและที่ประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้เป็นไปตาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45, 
49 และหมวดที่ 8 ข้อ 103 - 110 ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 – 7  คน 
การเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 จึงขอให้ที่ประชุม
กำหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คนและเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เหมาะสม
เพ่ือทำหน้าที่ต่อไป 

นางวรรณา ออมสิน ดิฉัน นางวรรณา ออมสิน สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอการคัดเลือก 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4) คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  3  ท่านค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้
ขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นางวรรณา ออมสิน สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4 
เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน 
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ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นางบุญมา เอกปัชชา ดิฉัน ขอเสนอ นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ค่ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5) 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   นายพะเนียด  พวงศิริ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2  ให้การรับรอง  (ยกมือ) 
นางธิติมา  เอ่ียมมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7  ให้การรับรอง  (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 หรือไม่ถ้าไม่มี
    ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายวัชระ ใจฉลาด ผมขอเสนอ นายวิเชียร เนื้อเย็น   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  ครับ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6) 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   นางวรรณา  ออมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  ให้การรับรอง  (ยกมือ) 
นางปราณี  กลิ่นบุญมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ให้การรับรอง  (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 หรือไม่ถ้าไม่มี
    ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายวิเชียร เนื้อเย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
นางอารี  เนื้อเยน็ ดิฉัน ขอเสนอ นางสาววิมล  แซ่เฮง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ค่ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   นายวัชระ  ใจฉลาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  ให้การรับรอง  (ยกมือ) 
นางธิติมา  เอ่ียมมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  ให้การรับรอง  (ยกมือ) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 หรือไม่ถ้าไม่มี
    ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางสาววิมล แซ่เฮง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คนที่ 3 

ประธานสภา ฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ไปกำหนดวันนัดประชุมกับ
ทางเลขานุการสภาฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จ และจัดทำ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  

ประธานสภาฯ  การกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 

 

นายวัชระ ใจฉลาด   ขอเสนอให้ส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 12  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่6) สิงหาคม 2564 โดยวันที่  9 สิงหาคม 2564  เริ่มรับคำแปรญัตติ เวลา  

14 .00  - 16 .30 น. และวั นที่  10 - 12 สิ งหาคม 2564 ตั้ งแต่ เวลา  
08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.นรสิงห์ ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
จะได้ขอมติที่ประชุมต่อไป มีหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายวัชระ ใจฉลาด เสนอนะครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์กำหนดวัน
ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เลขาการสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา การกำหนดวันลงมติ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอกำหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ต่อไป ขอเชิญเสนอครับ 

นางวรรณา ออมสิน   ขอเสนอวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4) งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้
ขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นางวรรณา ออมสิน เสนอครับ 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.2 พิจารณาการขออนุมัติ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ในเชิง
ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ  ในกรณีฉุกเฉิน ในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจ้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
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เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ได้บัญญัติว่า “ข้อ 87 ทุกวันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว  
ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงิน
สะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี้  

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของ เงินสะสม ณ  
วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความ เห็นชอบจาก 
สภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสม
เฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

(3) หนังสืออำเภอป่าโมก ที่ อท 0023.9/2174 ลว.วันที่ 11 มิถุนายน 
2564 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองสะสม องค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เกินร้อยละ 15 สามารถ
ดำเนิ นการใช้ จ่ ายเงินทุ นสำรองเงินสะสมตามข้ อ 87  (2)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

ประธานสภาฯ  ในลำดับต่อไป ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงในข้อ 4.2 การพิจารณา 
การขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย ในพื้นที่
ตำบลนรสิงห์  จำนวนเงินที่ขออนุ มัติจากสภาฯ เป็นจำนวนเงินทั้ งสิ้น 
413,000.00 บาท (-สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) ขอเรียนเชิญนายก 
อบต.นรสิงห์ ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด 19 จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการเริ่ม
ป่วยหรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) (Local Quarantine) เพ่ือรองประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์  
รายละเอียดขอเชิญท่านรองปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

รองปลัดฯ  เรียน ทา่นประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน นายก ท่านผู้นำชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสาทิส ฮวบเจริญ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์ขอชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุม เพ่ือสังเกตุอาการเริ่มป่วย 
หรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 
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(COVID – 19) (Local Quarantine) เพ่ือรองรับประชาชนในพ้ืนที่ตำบล 
นรสิงห์ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ดังนี้ครับ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุม เพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย หรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) (Local Quarantine)  
เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลนรสิงห์  

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์   อำเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีดังนี้ 

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายก และรองปลัดฯได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์
ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการเริ่มป่วยหรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (Local Quarantine)  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อที่จะเสนอและสอบถามหรือไม่ครับหากไม่มีผม
จะดำเนินการขอมติประชุมในการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ จำนวนที่ขออนุมัติจากสภาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
413,000.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ลำดับที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหต ุ

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

ค่าจ้างเหมาจดัทำป้ายต่างฯ เช่น ป้ายศูนย์ฯ , ป้ายแสดงอ่ืนๆ  เป็นต้น 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม (สำหรับผู้กักตัว) 
- จำนวน 3 มื้อๆ ละ  50 บาท (ตามหนังสือส่งของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/รายชื่อผู้ที่กักตัว) 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มาปฏิบัติงานหรืออยูเ่วรรักษาการณ์ (ตามคำสั่ง อบต.นรสิงห์ 
เดือน สิงหาคม) วันละ 12 คน วันละ 150 บาท   
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  8  ชุด  
ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ อ่ืนๆ เช่น มุ้ง, ที่นอน, ถุงขยะ, ไม้กวาด, ฯลฯ เป็นต้น 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  เช่น ชุดตรวจATK, ชุดPPE, สเปรย,์ น้ำยาฉีด
พ่น ฯลฯ เป็นต้น 
ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3,0๐๐.- 
100,000.- 

 
80,000.- 

 
82,000.- 
55,000.- 
70,000.- 

 
23,000.- 

 

 
รวม    7  รายการ        เป็นเงินทั้งสิ้น   (-สี่แสนหนึ่งหมืน่สามพันบาทถ้วน-) 413,000.- 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่
จะสอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

นายก อบต.นรสิงห ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้นำชุมชน 
หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องสถานการณ์จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของตำบลนรสิงห์ มีผู้ป่วย 
รอบที่ 3 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ปัจจุบัน มีผู้ป่วย จำนวน 47 ราย และอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงสูง 168 ราย และมีผู้กักตัวอยู่ที่ศูนย์ พักคอยฯ จำนวน 8 ท่าน  
เป็นเพศหญิง จำนวน 6 ท่าน เพศชาย จำนวน 2 ท่าน และจะเข้าที่ศูนย์ควบคุม  
เพ่ือสังเกตอาการเริ่มป่วย หรือสำหรับ ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) (Local Quarantine) ในวันนี้อีก 
จำนวน 1 ท่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯเพ่ือต้องการแยกผู้ป่วยหรือผู้ที่
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงออกจากครอบครัวและชุมชนให้เร็วที่สุด หากมีประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลนรสิงห์มีความต้องการช่วยเหลือหรือข้อสงสัย ให้แจ้ง รพ.สต.นรสิงห์   
อสม.ต.นรสิงห์ ผู้นำฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เพ่ือจะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้
ทันท่วงที และอีกส่วนหนึ่งการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้พื้นที่ตำบลนรสิงห์
เป็นพ้ืนที่สีแดง แต่ในทางตรงกันข้าม ก็มีพ้ืนที่สีฟ้า ซึ่งได้ตกลงกันว่าจะทำกันใน
พ้ืนที่  หมู่ที่  4 และหมู่ที่  5 แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือมีประชาชนในพ้ืนที่   
หมู่ที่ 4 ติดเชื้อโควิด - 19 แต่นโยบายทางท่านนายอำเภอป่าโมกชี้แจ้งว่าการ
เป็นพ้ืนที่สีฟ้าไม่ใช่ว่ามีคนติดเชื้อโควิด – 19 ในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สีฟ้าไม่ได้แต่
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของพ้ืนที่ คือสามารถแยกผู้ป่วย ส่งผู้ป่วย รับผู้ป่วย 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ งเป็นการบริหารจัดการที่ครอบคลุม และในวันพรุ่งนี้  
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จะมีการประชุมเรื่องธรรมมูลหมู่บ้านซึ่งสรุปมี 7 ข้อ
ด้วยกัน ซึ่งมาตรการในหมูที่ 4 และในทางตรงกันข้ามถ้ามีหมู่ใดที่มีการติดเชื้อ
มากในอนาคตกรณีเป็นพ้ืนที่สีแดงต้องมีการกั้นรอบหมู่บ้าน และทางศูนย์ฯ  
ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายปกครองผู้นำชุมชน รพ.สต.นรสิงห์ ผู้บริหาร อบต.นรสิงห์ 
อสม. เจ้าที่ อบต.นรสิงห์ ที่มีความเสียสละเวลา ที่มาอยู่เวรที่ศูนย์ฯ เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิ งห์  ที่ สำคัญต้องขอบคุณท่ าน ผอ.อำนาจฯ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ทีให้สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ควบคุม 
เพ่ือสังเกตุอาการเริ่มป่วย หรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) (Local Quarantine) ในครั้งนี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ผมขอนัดการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่  3 ประจำปี  2564  
ครั้งที่  2/2564  ในวันอาทิตย์ที่  15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
ต่อไป ครับ 
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ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี
ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
 
ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้ว 
 
 

            (ลงช่ือ)       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายพะเนียด พวงศิริ)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 
 

    (ลงช่ือ)            กรรมการ  
         (นางอารี เนื้อเย็น)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 
 

                                 (ลงช่ือ)       กรรมการ  
       (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
 
 
สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสวอง นิยมสุข) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 


