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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห ์

อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 1 / 2561 
วันจันทร์ที่  24  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
------------------------------------------- 

    ผู้มาประชุม 
1.นายสวอง  นิยมสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
2.นายยงยุทธ  รักกลิ่น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
3. นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 1 / 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห ์
4.นายพะเนียด  พวงศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 2 
5.นางปราณี  กลิ่นบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 2 
6.นางอารี เนื้อเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 3  
7.นางวรรณา  ออมสิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 4  
8.นางสาววิมล  แซ่เฮง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 5 
9.นางบุญมา  เอกปัชชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 5 
10.นายลมัย  นกขุนทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 6 
11.นายวัชระ  ใจฉลาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 6 
12.นายวิเชียร เนื้อเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 7 
13. นางธิติมา  เอี่ยมมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ 7 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายไพรัตน์  ทองหยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
2.นายพยนต์  รักกลิ่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
3.นายวินัย   บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
4.นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
5.นายด ารงค์ศักดิ์  ทองหยอด  ก านันต าบลนรสิงห์ 
6. นายไพฑูรย์ ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
7. นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
8. นายสุธารา  ข าเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
9. นายเฉลิม  วรพุฒ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
10. นายวีระ  ดีบุกค า   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
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11.นางเพชรรัตน์   ทองหยอด  ผู้อ านวยการกองคลัง 
12.นายไพโรจน์  สนส าราญ  นายช่างโยธาช านาญงาน 
13.นางสาวยุวธิษณ์  มั่งมีธนพิบูลย์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
14. นางสาวจิระพร จ าปาทิพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นางน้ าทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
16. นางสาวภคณัฐ  จันทับ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
17. นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
18.นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
19.นางวาสนา  เดชฤดี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
20.นางสาวรมิดา  เอ่ียมสุเมธ     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21.นางอรวรรณ  ชื่นบุญอาภรณ์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
22.นางสาวสุรางค์ จะระจะแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (กองช่าง) 
23.นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
24. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25. นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
26. นางสาวสุพัตรา เนียมสอาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์ 
28. นายไพเราะ กันศิริ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
29. นางสาวกนกวรรณ  กันศิริ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

นายบุญสม  การสมพิศ สมาชิกสภา อบต . หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต .นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จ านวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 29 ท่าน จึงขอเชิญประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 
 

นายสวอง นิยมสุข  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
 ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 

ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้ องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 2554           
จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  25 61                 
ครั้งที่ 2 /2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา 13.00 น. นั้น 
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบ รายงานการประชุมฯที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมี
ตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ที่ประชุมไ ด้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี          
ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ                   
สมัยท่ี 3 ประจ าปี  2561 ครั้งที่ 2 /2561 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2561 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ   3.1 การแก้ไขค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
ระบบดิจิตอล  
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ 
ประชุมทราบต่อไป 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ ผมขอน าเรียนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ได้น าเสนอรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เนื่องจากทางกองช่าง ได้ตั้งง บประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล   จ านวน 1 ตัว ความละเอียด 18 ล้านพิกเซต 
ตั้งตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ                               
1 ส านักงานงบประม าณ มีนาคม 2560  ไว้แล้ว  แต่เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้
ราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ได้มีการปรับเปลี่ยนบัญชีรายละเอียด
มาตรฐานใหม่  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 18 ล้านพิกเซต ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติสภา
เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกล้องดิจิตอลใหม่  ดังมีข้อความดังนี้ 
ข้อความเดิม  
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ความละเอียด 18 ล้านพิกเซต ตั้งตามราคา บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ 
มีนาคม 2560 
ข้อความแก้ไขค าชี้แจง  
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              
งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ความละเอี ยด 16 ล้านพิกเซต ตั้งตามราคาบัญชีราคา
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มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ 
มกราคม 2561  

 ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ  และชุมชน  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถาม  หรือท่ีจะ
อภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มี  จะได้ด าเนินการลงมติในที่ประชุมสภาฯ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   
จากข้อความเดิม  
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ความละเอียด 18              
ล้านพิกเซต ตั้งตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภั ณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ มีนาคม 2560 
เป็น  ความละเอียด 16 ล้านพิกเซต ตั้งตามราคาบั ญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ มกราคม 
2561  
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 เพื่อตั้ง
เป็นรายจ่ายใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ านวน 6 จุด ตามแบบ แปลนที่ อบต .นรสิงห์ ก าหนด                   
เป็นจ านวนเงิน 154,440 บาท  
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.นรสิงห์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีทาง อบต.นรสิงห์ ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้ ว ไม่ว่าจะเป็น
ทางบริเวณทางหกแยกนรสิงห์ – เอกราช บริเวณทางเข้าโรงอิฐตาเลียบ               
หน้าสะพานวัดลาดเค้า  บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์  บริเวณถนนเส้นหน้า
บ้านอู่ช่างสั้น บริเวณถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5  บริเวณถนนหมู่ที่ 1 
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบลนรสิงห์ และบริเวณรอบส านักงาน 
อบต .นรสิงห์  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
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ประชาชน   อบต.นรสิงห์ จึงเห็นสมควรที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อให้
ครอบคลุมพ้ืนที่  อีกท้ัง ช่องรับสัญญาณ ของกล้องวงจรปิด ยังคงเหลืออีก 6 ช่อง 
 จึงมี ความจ าเป็นต้องขออนุมัติสภาเพ่ือ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2561  เพ่ือด าเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
จ านวน 6 จุด ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์ ก าหนด  เป็นจ านวนเงิน 
154,440 บาท  ดังมรีายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

 ตั้งงบประมาณไว้  จ านวนเงิน  1,031,400 บาท 
 ขอโอนลด  จ านวนเงิน       154,440 บาท 

 รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  154,440 บาท 
 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงิน 154,440 บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 6 จุด              

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติ ดตั้งภายใน
อาคาร  ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคาตัวละ 23,000 
บาท  จ านวน 6 ตัว เป็นจ านวนเงิน 138 ,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน
เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เป็นไปตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- สาย UPT/Lan  Cat5e จ านวน 150 เมตร เป็นจ านวนเงิน 4,500 บาท 
- สาย Power 0.9 mm จ านวน 80 เมตร เป็นจ านวนเงิน 1,440 บาท 
- S/W Gigabit Hub 100/100 จ านวน 3 ชุด เป็นจ านวนเงิน 3,300 บาท 
- ค่าติดตั้งและซ่อมบ ารุง  จ านวน 6 จุด  เป็นจ านวนเงิน 7,200 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 154,440 บาท 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจง โอนงบประมาณฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือ
ที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี  จะได้ด าเนินการ ลงมติขออนุมัติ การ        
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย                
ในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 6 จุด ตามแบบแปลนที่ 
อบต .นรสิงห์ ก าหนด  เป็นจ านวนเงิน 154,440 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พัน
สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกสภาฯได้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ใ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประมาณ              
พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
จ านวน  6 จุด ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์ ก าหนด  เป็นจ านวนเงิน 
154, 440 บาท (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนสี่พันสี่ร้อยส่ีสิบบาทถ้วน- )               
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2561             
เพื่อ โอนเพิ่มงบประมาณจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่ ง ระบบดิจิตอล  แผนงาน
เคหะและชุมชน จ านวน 2,600 บาท  

ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.นรสิงห ์  ตามท่ีได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดในการจัดซื้อ กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  จาก  ความละเอียด 18 ล้านพิกเซต               
เป็ น ความละเอียด 16 ล้านพิกเซต ซึ่งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก็
เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 เพ่ือ โอนเพิ่มงบประมาณจัดซื้อ กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2,600 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

 ตั้งงบประมาณไว้  จ านวนเงิน  1,031,400 บาท 
 ขอโอนลด  จ านวนเงิน         2,600 บาท 

 รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  2,600 บาท 

    โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการเดิม เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน  
งบลงทุน 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว           
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซต  ตั้งตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ มกราคม 2561   
เดิมตั้งงบประมาณไว้ 11,000 บาท ขอโอนเพิ่มงบประมาณ 2,600 บาท 

  รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจง โอนงบประมาณฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือ
ที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี  จะได้ด าเนินการ ลงมติขออนุมัติ การ        
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 เพ่ือ โอนเพิ่ม
งบประมาณจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 2,600 บาท  (-สองพั นหกร้อยบาทถ้วน- ) ขอให้สมาชิกสภาฯ               
ได้ยกมือขึ้น  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.2561 เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล           
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2,600 บาท (-สองพันหกร้อยบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.4 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภั ณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท              
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่
ประชุมทราบต่อไป 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ ผมขอน าเรียนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 หมวด 
5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ก่อน
สิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าร ะ
หนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

 ประธานสภาฯ 3.4.1 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ )  
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต           
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ยาว 440 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร  หมู่ที่ 1 
ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจ านวนเงิน 494,000 บาท                
(-สี่แสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน  ตามท่ีได้เคยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใน โครงการ ซ่อมแซมถนน
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คอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 1 ไปแล้ว แต่เ นื่องจาก
ทาง อบต .นรสิงห์ พึ่งได้ท าสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 ก าหนดวันเริ่มท างานรับจ้างภายในวันที่  31 สิงหาคม 2561 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งไม่
สามารถที่จะด าเนินการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนวันที่ 28 
กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดบัญชีงบประมาณ พ .ศ .2561 จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ ในการ กันเงิน หมว ด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัสท์           
ติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร                 
ยาว 440 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760 ตาราง
เมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจ านวนเงิน 
494,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัสท์          
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อซักถามหรือที่จะอภิปราย หรือไม่  เชิญเสน อได้ หากไม่มี  จะได้
ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ )  
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  
เป็นจ านวนเงิน 494,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกสภาฯ              
ได้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัสท์  
ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,760 ตารางเมตร  หมู่ที่ 1 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง             
เป็นจ านวนเงิน 494,000 บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.4.2 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ )
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้ นที่คอนกรีตไม่น้อย
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กว่า 800 ตารางเมตร เป็นจ านวนเงิน 494,000 บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนสี่
พันบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน  ตามท่ีได้เคยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใน โครงการซ่อมแซม             
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 ไปแล้ว แต่เนื่องจากทาง อบ ต.นรสิงห์ พึ่งได้ท า
สัญญาจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2561 ก าหนดวันเริ่ม
ท างานรับจ้างภายในวันที่ 1 กันยายน  2561 และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งไม่สามารถท่ีจะด าเนินการเบิกเงินไป
ช าระหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือ นวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดบัญชี
งบประมาณ พ .ศ.2561 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ ในการ กันเงิน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ ก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร               
ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เป็นจ านวน
เงิน 494,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 มีสมาชิก  
สภาฯท่านใด  มีข้อซักถามหรือที่จะอภิปราย หรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี  จะได้
ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ )  
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชิญเสนอได้ 

นายวิเชียร เนื้อเย็น  ขอสอบถาม ตรงจ านวนเงินของถนน หมู่ที่ 7 ซึ่งมีความยาว 200 เมตร               
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  กับ ถนน หมู่ที่ 1 ซึ่งมีความยาว 440 เมตร อาจจะพิมพ์ผิดเพราะจ านวนเงิน 
    เท่ากัน 
นายไพโรจน์  สนส าราญ  เนื่องจากความหนาไม่เท่ากัน และเป็นถนนที่ซ่อมแซมคนละแบบ และการ            
นายช่างโยธาช านาญงาน  ประมาณราคางานก่อสร้างออกมาเป็นจ านวนเงินที่เท่ากันพอดี 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีกหรือไม่ หากไม่มี 
จะได้ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด ค่าครุภั ณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ )  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เป็นจ านวนเงิน 494,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่น
สี่พันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรื อมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เป็นจ านวนเงิน 494,000 บาท           
(-สี่แสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา  3.5 การขออนุมัติกันเงิน หมวด                
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ ประมาณ            
พ.ศ.๒๕61  

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่
ประชุมทราบต่อไป 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านครับ ผมขอน าเรียนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 หมวด 
5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิ นต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม 

ประธานสภาฯ 3.5.1 การขออนุมัติกันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการเสริมผิว           
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 เส้นบริเวณทางเข้าอบต .นรสิงห์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัสท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า                 
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ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย และป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  ติดตั้งระหว่าง
ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 456,000 บาท  

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ป ระเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณราย จ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนก รีต หมู่ที่ 1 เส้นบริเวณ
ทางเข้าอบต .นรสิงห์  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  เนื่องจากอบต .นรสิงห์           
ไม่สามารถท่ีจะ ด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณ
ในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณเข้ามาไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้าง           
ตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อีกท้ังระเบียบของ
กรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการก่อสร้างฯ ต้องมีวิศวกรรับรองทุกโครงกา ร  
ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไปด าเนินการหาวิศวกรมารับรองแบบการก่อสร้าง 
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนเตรียมเอกสารที่จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง            
เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง  ทาง อบต .นรสิงห์ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1          
เส้นบริเวณทางเข้าอบต .นรสิงห์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาว 300 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัสท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว  ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 
456,000 บาท 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ           
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เส้นบริเวณทางเข้า อบต.นรสิงห์ มีสมาชิก
สภาฯท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีกหรือไม่  หากไม่มี  จะได้
ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูก พัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการเสริมผิว          
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เส้นบริเวณทางเข้าอบต .นรสิงห์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 300 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัสท์ติกคอน             
กรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
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และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 
ป้าย เป็นจ านวนเงิน 456,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 เส้นบริเวณทางเข้าอบต .นรสิงห์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง              
รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย  เป็นจ า นวนเงิน 
456,000 บาท (-สี่แสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.2 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายสุธี  ก าลังศึก ) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
144 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และ           
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย 
เป็นจ านวนเงิน 145,000 บาท  
 

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายสุธี          
ก าลังศึก ) เนื่องจากอบต .นรสิงห์ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทั นภายใน
ปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณเข้ามา           
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ อีกทั้งระเบียบของกรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการก่อสร้างฯ ต้อง
มีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไปด าเนินการหาวิศวกร
มารับรองแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนเตรียมเอกสารที่จะ
ด าเนินการท าสัญญาจ้าง เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ทาง อบต .นรสิงห์ จึงมี             



 
  

13 

ความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายสุธี  ก าลังศึก ) ขนาดกว้า ง 0.30 เมตร             
ยาว 144 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และ           
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย 
เป็นจ านวนเงิน 145,000 บาท  

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายสุธี  ก าลังศึก ) มีสมาชิกสภาฯ            
ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีก หรือไม่  หากไม่มี  จะได้
ด าเนินการ ลงมติอนุมั ติกันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการปรับปรุง            
รางระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายสุธี  ก าลังศึก ) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร                
ยาว 144 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย               
เป็นจ านวนเงิน 145,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉั นท์ให้กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายสุธี  ก าลังศึก ) ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 144 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน              
1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  
จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 145,000 บาท (-หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพัน            
บาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.3 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้านหมู่ที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 129 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ              
0 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 516 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 
309,600 บาท   
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ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่ว มประชุม 
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้าน
หมู่ที่ 2) เนื่องจากอบต .นรสิงห์ ไม่สามารถท่ี จะด าเนินการให้ทันภายใน
ปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณเข้ามา           
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ อีกทั้งระเบียบของกรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการก่อสร้างฯ ต้อง
มีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไปด าเนินการหาวิศวกร
มารับรองแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนเตรียมเอกสารที่จะ
ด าเนินการท าสัญญาจ้าง เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ทาง อบต .นรสิงห์ จึงมี              
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้านหมู่ที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 129 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 516 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 309,600 บาท   

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้านหมู่ที่ 2) มีสมาชิกสภาฯ            
ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีก หรือไม่  หากไม่มี  จะได้
ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้านหมู่ที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 129 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 516 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 309,600 บาท ขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหลังบ้านหมู่ที่ 2) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 129 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 516 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย  และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย              
เป็นจ านวนเงิน 309,600 บาท  (-สามแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ หากไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามแล้ว ขณะนี้ เวลา 
12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิ ดด าเนินการประชุมต่อไปอีกครั้ง
ในเวลา 13.30 น. 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
เลขานุการสภา อบต.   : ขณะนี้เวลา 13.30 น. แล้ว ตามเวลาที่ได้นัดหมายและสมาชิกสภาอบต.นรสิงห์อยู่ครบ 
จ านวน 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 29 ท่าน จึงขอเชิญประธานสภา ฯ กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ 3.5.4 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านนางฉลวย  อินตะโร ) (ช่วงท่ี 1) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 เมตร, (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 เมตร 
หรือ  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย  เป็นจ านวนเงิน 
218,000 บาท  

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
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สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้าน
นางฉลวย  อินตะโร)  เนื่องจากอบต .นรสิงห์ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทัน
ภายในปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณ  
เข้ามาไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ อีกท้ังระเบียบของกรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้ างฯ ต้องมีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไป
ด าเนินการหาวิศวกรมารับรองแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอน
เตรียมเอกสารที่จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง เพ่ือด าเนินกา รก่อสร้าง                   
ทาง อบต .นรสิงห์ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนก รีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านนางฉลวย  อินตะโร )  
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร           
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 เมตร, (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยขา้งละ 0 – 0.25 
เมตร หรือ  มีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 
ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 218,000 บาท  

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านนางฉลวย  อินตะโร )             
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรา ยอีกหรือไม่ หากไม่มี 
จะได้ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านนางฉลวย  อินตะโร)  (ช่วงที่ 1) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0 – 0.25 เมตร , (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 40 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0 – 0.25 เมตร หรือ มีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้ง
ระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 218,000 บาท  ขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นข้างบ้านนางฉลวย  อินตะโร) 
(ช่วงท่ี 1)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0 – 0.25 เมตร , (ช่วงท่ี 2) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 
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0 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสั มพันธ์
โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 
218,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.5 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (เส้นข้างบ้านนายคนึง ออมสิน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ             
0 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ า นวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 
214,000 บาท  

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุม ชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (เส้นข้างบ้าน
นายคนึง ออมสิน) เนื่องจากอบต.นรสิงห์ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทันภายใน
ปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณในต้นปีที่ผ่านมามีง บประมาณ เข้ามาไม่
เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ อีกทั้งระเบียบของกรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการก่อสร้างฯ  
ต้องมีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไปด าเนินการหา
วิศวกรมารับรองแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ถู กต้องตามระเบียบ ก่อนที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนเตรียม
เอกสารที่จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ทาง อบต .นรสิงห์ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (เส้นข้างบ้านนายคนึง  ออมสิน ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้าง ละ            
0 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 
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พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน  1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 
214,000 บาท  

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (เส้นข้างบ้านนายคนึง  ออมสิน )              
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่ จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี 
จะได้ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4  (เส้นข้างบ้านนายคนึง  ออมสิน ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ             
0 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพั นธ์
โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน  1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 
214,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นข้างบ้านนายคนึง  ออมสิน ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
280 ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 
ป้าย เป็นจ านวนเงิน 214,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.6 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 92 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0 –  0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต  เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า           
322 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร 
จ านวน 12 ท่อน จ านวน 2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  
จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 186,000 บาท   
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ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้าน           
นางตุ๊กตา ชา รักกลิ่น )  เนื่องจากอบต .นรสิงห์ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทัน
ภายในปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณ  
เข้ามาไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ อีกท้ังระเบียบของกรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้างฯ  ต้องมีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไป
ด าเนินการหาวิศวกรมารับรองแบบการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอน
เตรียมเอกสารที่จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง เพ่ือด าเ นินการก่อสร้าง ทาง 
อบต.นรสิงห์ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 (บ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น ) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 92 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ 0 –  0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต  เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า           
322 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร 
จ านวน 12 ท่อน จ านวน 2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน              
1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  
จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 186,000 บาท   

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น )              
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีกหรือไม่ หากไม่มี 
จะได้ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 92 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ          
0 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 322 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 12 ท่อน 
จ านวน 2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวติดตั้งระหว่างด าเนินงาน  จ านวน 1 ป้าย               
เป็นจ านวนเงิน 186,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสา ธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนางตุ๊กตา ชารักกลิ่น ) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 92 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 0 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต  เสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 322 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 
เมตร จ านวน 12 ท่อน จ านวน  2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวติดตั้งระหว่าง
ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 186,000 บาท  (-หนึ่งแสนแปด
หม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.7 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย  3 ซ้าย  (คลองนรสิงห์ ) ขนาดกว้าง           
1.20 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 5-2 (บริเวณบ้านนายวิรุด บุญประเสริฐ )             
เป็นจ านวนเงิน 110,000 บาท  

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย  3 ซ้าย  
(คลองนรสิงห์ ) (บริเวณบ้านนายวิรุด  บุญประเสริฐ ) เนื่องจากอบต .นรสิงห์            
ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณ
ในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณ  เข้ามาไม่เ พียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตาม
โครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อีกท้ังระเบียบของ
กรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการก่อสร้างฯ  ต้องมีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  
ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไปด าเนินการหาวิศวกรมารับรองแบบการก่อสร้าง 
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่ อนที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนเตรียมเอกสารที่จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง             
เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ทาง อบต .นรสิงห์ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี



 
  

21 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 
ซ้าย (คลองนรสิงห์ ) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 5-2 (บริเวณ
บ้านนายวิรุด  บุญประเสริฐ) เป็นจ านวนเงิน 110,000 บาท  

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย (คลองนรสิงห์ ) (บริเวณบ้าน
นายวิรุด  บุญประเสริ ฐ) มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะ
อภิปราย อีกหรือไม่  หากไม่มี  จะได้ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด             
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย (คลองนรสิงห์ ) 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 12 เมตร  หมู่ที่ 5-2 (บริเวณบ้านนายวิรุด             
บุญประเสริฐ) เป็นจ านวนเงิน 110,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติ เป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย (คลองนรสิงห์) ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 5-2 (บริเวณบ้านนายวิรุด  บุญปร ะเสริฐ) 
เป็นจ านวนเงิน 110,000 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.8 การขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล           
นรสิงห์ก าหนด เป็นจ านวนเงิน  213,000 บาท   

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมา ณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ปร ะเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  เนื่องจากอบต .นรสิงห์            
ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณได้นั้นก็มาจากงบประมาณ
ในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณ  เข้ามาไม่เพียงพอที่จะด าเนินการก่อสร้างตาม
โครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีได้ อีกท้ังระเบียบของ



 
  

22 

กรมบัญชีกลางแบบแปลนโครงการก่อสร้างฯ  ต้องมีวิศวกรรับรองทุกโครงการ  
ซึ่งทางอบต .นรสิงห์ จึงต้องไปด าเนินการหาวิศวกรมารับรองแบบการก่อสร้าง 
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้เกิดกา รล่าช้าในขั้นตอนเตรียมเอกสารที่จะด าเนินการท าสัญญาจ้าง             
เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ทาง อบต .นรสิงห์ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 4 เมตร ยาว                  
5 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ก าหนด เป็นจ านวนเงิน  
213,000 บาท   

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกฯ ไดช้ี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะ
อภิปราย อีกหรือไม่  หากไม่มี  จะได้ด าเนินการ ลงมติอนุมัติ กันเงิน หมวด             
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕61 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ก าหนด เป็นจ านวนเงิน  213,000 บาท ขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการ
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนรสิงห์ก าหนด เป็นจ านวนเงิน  213,000 บาท  (-สองแสนหนึ่ง
หม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 
ประธานสภาฯ 3.5.9 การขออนุมัติกันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โครงการจัดซื้อชุดวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ วิทยุสื่อสาร
แม่ข่ายชนิดประจ าที่ วิทยุสื่อสารแม่ข่ ายแบบติดตามรถยนต์กู้ชีพและติดตั้ง
เสาส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท   

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต .นรสิงห์ ชี้แจง การขออนุมัติกันเงิน  หมวด ค่าครุภัณฑ์            
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน  ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2561 ในแผนงาน              
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การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการจัดซื้อชุด
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ วิทยุสื่อสารแม่ข่ายชนิดประจ าที่ วิทยุสื่อสารแม่ข่าย           
แบบติดตามรถยนต์กู้ชีพและติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
เนื่องจากอบต .นรสิงห์ ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณได้
นั้นก็มาจากงบประมาณในต้นปีที่ผ่านมามีงบประมาณ  เข้ามาไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามโครงการฯที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 โครงการจัดซื้อชุดวิทยุสื่อสารชนิด           
มือถือ วิทยุสื่อสารแม่ข่ายชนิดประจ าที่ วิทยุสื่อสารแม่ข่าย  แบบติดตามรถยนต์  
กู้ชีพและติดตั้ งเสาส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน     
190,000 บาท   

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) โครงการจัดซื้อชุดวิทยุสื่อสารชนิดมือ
ถือ วิทยุสื่อสารแม่ข่ายช นิดประจ าที่ วิทยุสื่อสารแม่ข่ายแบบติดตามรถยนต์กู้ชีพ
และติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมวัสดุอุปกรณ์  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อ
ซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีกหรือไม่  หากไม่มี  จะได้ด าเนินการ ลงมติ
อนุมัตกิันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 
โครงการ จัดซื้อชุดวิท ยุสื่อสารชนิดมือถือ วิทยุสื่อสารแม่ข่ายชนิดประจ าที่             
วิทยุสื่อสารแม่ข่ายแบบติดตามรถยนต์กู้ชีพและติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ พร้อม
วัสดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 190,000 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ กันเงิน โครงการจัดซื้อชุดวิท ยุส่ือสารชนิดมือ
ถือวิทยุสื่อสารแม่ข่ายชนิดประจ าที่ วิทยุสื่อสารแม่ข่ายแบบติดตามรถยนต์            
กู้ชีพและติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 
190,000 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ 3.5.10 การขออนุมัติกันเงิน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 
6 จุด  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์ก าหนด   
เป็นจ านวนเงิน 154,440 บาท  

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายก อบต.นรสิงห์ ชี้แจงการขออนุมัติกันเงิน โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) จ านวน 6 จุด ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
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นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ตามท่ีได้ขออนุมัติโอนงบประมาณไปเพื่อด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ านวน 6 จุด  แล้วนั้น เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณขั้น ตอน               
การด าเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างและข้ันตอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด ต้องมี
ระยะเวลาในการด าเนินการ อาจจะไม่ทันในปีงบประมาณนี้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติ กันเงิน เพ่ือด าเนิน โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
จ านวน 6 จุด  (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์
ก าหนด  เป็นจ านวนเงิน 154,440 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจงการขออนุมัติกันเงิน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
จ านวน 6 จุด ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์ ก าหนด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย อีกหรือไม่ หากไม่มี  จะได้ด าเนินการ ลงมติ
อนุมัตกิันเงินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 6 จุด (กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ) ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์ก าหนด  เป็นจ านวนเงิน 
154,440 บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้กันเงิน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
จ านวน 6 จุด  ตามแบบแปลนที่ อบต .นรสิงห์ก าหนด  เป็นจ านวนเงิน               
91,440 บาท  (-เก้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยส่ีสิบบาทถ้วน-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน   

เห็นชอบ จ านวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   คน 
  งดออกเสียง จ านวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะสอบถาม
หรือไม่เชิญเสนอได้ 

นายก อบต.นรสิงห ์ ด้วยทาง อบต .นรสิงห์ ได้รับการประสานงานจาก อ าเภอป่าโมก ว่า ในวันพุธที่ 
26 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวั ดอ่างทอง จะมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน               
ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา           
86 พรรษา ประจ าปี 2561 ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ให้แก่ 
นายสุรินทร์ เจิมสุริวงษ์ บ้านเลขท่ี 62 หมู่ที่ 4 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง จึงขอความร่วมมือจากผู้น าช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้ว่า
ราชการจังหวัด พร้อม ด้วยนายกเหล่ากาชาด และในวันดังกล่าวขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยแต่งกายเครื่องแบบ           
สีกาก ี

ที่ประชุม รับทราบ 
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นางอารี  เนื้อเย็น เรียน นายก อบต.นรสิงห์ จะขอลูกรังลงหน้าสวนยายนอง ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

นายก อบต.นรสิงห์ จะขอดูงบประมาณว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ในปีงบประมาณนี้ เนื่องจาก
ได้มีการลงลูกรังไปแล้ว และจะดูอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้มีลูกรังอยู่อีก 1 กอง อยู่ที่วัด
อาจจะน าลูกรังตรงนี้มาลงให้ก่อนเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา   14.40 น. 

                   (ลงช่ือ)     บุญสม  การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 
                        (นายบุญสม  การสมพิศ)    
          สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
 

ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต .นรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
นรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการฯ                 
ได้พิจารณาตรวจสอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ประจ าปี 2561   
ครั้งที ่2/2561 ในวันที ่14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 แล้ว 

   (ลงช่ือ)       พะเนียด  พวงศิริ   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ( นายพะเนียด  พวงศิริ )   
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2 

 

   (ลงช่ือ)        อารี  เนื้อเย็น   กรรมการ  
   (นางอารี  เนื้อเย็น)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 

   (ลงช่ือ)        วิมล  แซ่เฮง   กรรมการ  
 (นางสาววิมล  แซ่เฮง)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 

สภา อบต .นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)         สวอง  นิยมสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   ( นายสวอง  นิยมสุข) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
 


