
 
 

รายงาน การประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563 

คร้ังที่ 1/2563 
วันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 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. นางปราณี  กลิ่นบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
6. นางอารี เนื้อเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 3  
7. นางวรรณา  ออมสิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 4  
8. นางสาววิมล  แซ่เฮง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
9. นางบุญมา  เอกปัชชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
10. นายลมัย  นกขุนทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
11. นายวัชระ  ใจฉลาด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
12. นายวิเชียร เนื้อเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
13. นางธิติมา  เอี่ยมมงคล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายไพรัตน์  ทองหยอด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2.นายพยนต์  รักกลิ่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3.นายวินัย  บุญประเสริฐ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4.นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
5.นางสาวขวัญหทัย  เริงยุทธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
6.นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7.นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
8.นางน้ำทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
9.นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
10.จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11.นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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12.นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13.นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยืน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติงาน      
14.นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15.นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
16.นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
17.นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
18.นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 
19.นางสาวรตันาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
20.นางสาวกนกวรรณ  กันศิร ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
21.นางสาวจิตรลดา  กิติราช  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
22.นางสาวกมลชนก  บุบผาศรี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
23.นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
24.นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25.นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
26.นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27.นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28.นายชุติพันธ์  สบายวัน  พนักงานจ้างทั่วไป 
29.นายสุปัญญา  ปรางค์ประเสริฐ  พนักงานจ้างทัว่ไป 
30.นายธวชัชัย  โพธิ์มณี   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31.นางสาววันวสิา  วงษ์คล้อย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32.นางสาววนันญา ไชยวงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33.นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ท่าน จึงขอเชิญประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี  2563  
ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 
ไปแล้วเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นั้น ขอให้สมาชิก 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหน 
ทีไ่ม่ถูกต้องขอได้แจ้ง ให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติ 
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4            
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปเป็นเรื่องเพื่อทราบ ตามข้อ 3.1 รายงานสถานะการเงิน การคลัง 
ประจำปี งบประมาณ 2563 ณ วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2563 และ 
ข้อ 3.2 รายงานยอดเงินสะสม ประจำปี 2563  

ขอเรียนเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน จากสถานะการเงิน การคลัง ประจำปี 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
เพ่ือจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า สถานะการเงิน การคลัง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์นั้น มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่าย และดำเนินการในเรื่องใดบ้าง  
จะให้เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ชี้แจงสถานะการเงิน การคลัง และเงินสะสม
ประจำปี 2563 เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 

ผู้อำนายการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเพชรรัตน์ ทองหยอด ผู้อำนวยการ 
กองคลัง ขอชี้แจงเรื่องสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
และเงินสะสมประจำปี 2563 เอกสารประกอบตามงบทดลอง ณ วันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2563 

สถานะการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

- บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารกรุ งไทย  บัญ ชี ออมทรัพย์  เลขที่ บัญ ชี   
119-1-18986-4 จำนวน 8,๔53,251.96 บาท 

- บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคารกรุ งไทย  บัญ ชี ออมทรัพย์  เลขที่ บัญ ชี   
119-0-00995-1 เป็นบัญชีของเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 644,559.38 บาท 

- บัญ ชี เงิน ฝากธนาคารกรุ งไท ย  บัญ ชี ฝากประจำ เลขที่ บัญ ชี   
119-2-16171-8 จำนวน 6,703,375.13 บาท  
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- ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน จำนวน 11,460 บาท 

- ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 867.77 บาท 

- ลูกหนี้ - ภาษีป้าย จำนวน 360 บาท 

- ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (ยังไม่ครบกำหนด) จำนวน 166,000 บาท 

- งบกลาง จำนวน 1,943,227 บาท 

- เงินเดือน ฝ่ายการเมือง (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) จำนวน 
626,640 บาท  

- เงินเดือน ฝ่ายประจำ (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) จำนวน
1,647,845 บาท 

- ค่าตอบแทน จำนวน 68,440 บาท 

- ค่าใช้สอย จำนวน 1,246,010.50 บาท 

- ค่าวัสดุ จำนวน 153,659.30 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 373,465.54 บาท 

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 476,000 บาท 

- รายจ่ายอื่นๆ จำนวน 16,000 บาท 

       รายรับท้ังสิน้   จำนวน    9,246,256.00  บาท  

    รายจ่ายค้างจ่าย  จำนวน         22,537.00  บาท 

    เงินรับฝาก   จำนวน    1,301,483.46  บาท 

ยอดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖3 

ยอดเงินสะสม ณ มกราคม พ.ศ. 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
สามารถนำมาใช้ได ้

     - เงินสะสม จำนวน 5,439,688.67 บาท 

     - เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,568,196.45 บาท 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงิน การคลัง และยอดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ 2563  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอ หรือ 
ที่จะสอบถาม และมีข้อที่จะอภิปรายหรือไม่  เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 

ประธานสภาฯ 4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณาในข้อ 4.1 พิจารณา (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่  2) ซึ่ งวันนี้ทาง อบต.นรสิงห์  ได้ดำเนินการเสนอ (ร่าง) ดังกล่าว 
เพ่ือให้ สภาพิจารณาอนุมัติ  ขอเชิญ  นายกฯ ได้ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียด  
ขอเรียนเชิญครบั 

นายก อบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจาก เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกแห่ง ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือน กรกฎาคม 2563 นี้ครับ ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียด
ให้ทางสภาได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัด
ตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563  

 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่าย 
ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ 

 ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ และ 
ขอความเห็นชอบจาก ท่านสมาชิกสภาฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2) เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสูงสุดครับ 
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ประธานสภาฯ ตามที่ ท่านนายกฯ ได้มีการชี้แจง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
ข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้ดำเนินการลงมติ 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้นครับ 

มีสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561 
– 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่2) 

 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน 
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน     3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ ) 
 ซึ่งต่อไป ทางสภาฯ จะได้นำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 

2565) เพิ่ ม เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2) เสนอให้ทางผู้บริหาร  
ลงนามประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิดดำเนินการประชุม
ต่อไปอีกครัง้ในเวลา 13.00 น. 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.2 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 
2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกฎหมาย  

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 โดยให้นำความ 
ในข้อ 11(3) สำหรับองคก์ารบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุม 
และวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด  
และข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะ เวลา 
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำมาปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
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มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญ 
สมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอำเภอ 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมานั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอโดยไม่ต้องมี
ผู้รับรอง แต่ถ้าความเห็นไม่ตรง ขอให้ใช้มติเสียงข้างมากโดยวิธียกมือ ขอเชิญ
เสนอได้ 

นางวรรณา  ออมสิน  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวรรณา  ออมสิน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่  4  ขอเสนอกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี  
พ.ศ. 2563 จำนวน 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน โดยมีการประชุมสามัญ
ประจำปี ดังนี้ 
สมัยที ่1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์ 2563  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน             
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2563  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วนั            
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2563      มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 

  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
 

ขอเสนอตามนี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ในการลงมติ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติเห็นชอบ 

ทีป่ระชุม ไม่มีผู้เสนอกำหนดสมัยประชุมเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 
จำนวน 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน โดยมีการประชุมสามัญประจำปี ดังนี้  
สมัยที ่1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2563 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2563  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปจะเป็นการพิจารณา ข้อ 4.3 การกำหนดวันประชุม  
สมัยประชุมสภาอบต.นรสิงห์สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวน
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น ประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี  
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ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี
จึงขอให้ประธานสภาฯ ได้หารือในที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก 
ของปี พ.ศ. 2564 ว่าจะเริ่ม เมื่อไร เดือนอะไร ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมานั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอโดยไม่ต้องมี
ผู้รับรอง แต่ถ้าความเห็นไม่ตรง ขอให้ใช้มติเสียงข้างมากโดยวิธียกมือ ขอเชิญ
เสนอได้ครับ 

นายลมัย นกขนุทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่  6 ขอเสนอเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กำหนด 15 วัน   
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ประธานสภาฯ จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ในการลงมติ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติเห็นชอบ 

ทีป่ระชุม ไม่มีผู้เสนอกำหนดสมัยประชุมเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีวันประชุมสมัยประชุมสภา อบต.นรสิงห์ 
สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 กำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่
วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืน ๆ หรือ เรื่องที่จะสอบถามหรือไม่ 
เชิญเสนอได้ 

นายก อบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบครับ 
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 
กรกฎาคม 2563  นะครับ ซึ่ งโครงการจิตอาสาภัยพิบัตินี้ เป็นโครงการ 
ตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ครับ ทางจังหวัดและอำเภอได้แนะนำ
ให้อปท.ร่วมมือกันในการจัดการอบรมดังกล่าวฯ เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณในการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ สำหรับจิตอาสาในตำบลนรสิงห์ 
ของเรามีประมาณ 66 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเราครับ ซึ่งเราได้ปรึกษากันที่จะจัดการ
อบรมร่วมกับ อบต. ข้างเคียง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานครับ ประกอบ
กับค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมมีค่อนขา้งสูง จึงมีความจำเป็นที่จะบรรจุโครงการ 
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จติอาสาภัยพิบัติไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณในการ
จัดอบรมได้อย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิก 
ได้รับทราบเพิ่มเติมครับ 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิด
การประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 
(ลงชื่อ)  นายบุญสม การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายบุญสม การสมพิศ)    
        สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 1      
              เลขานุการสภาฯ 

ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ไปแล้ว เมือ่วันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  แล้ว 

 

 

   (ลงช่ือ)   นายพะเนียด พวงศิริ    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพะเนียด พวงศิริ)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

 
 
 

   (ลงช่ือ)      นางอารี เนื้อเย็น      กรรมการ  
   (นางอารี เนื้อเย็น)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 

   (ลงช่ือ)   นางสาววิมล แซ่เฮง   กรรมการ  
 (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 
 

สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)    นายสวอง นิยมสุข     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสวอง นิยมสุข) 

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนรสิงห ์


