
 

 
รายงาน การประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำปี 2563 
ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่  3  สิงหาคม  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. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
4. นายบุญเชิด จำปาทอง   (แทน) กำนันตำบลนรสิงห์ 
5. นายไพฑูรย์  ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
6. นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
7. นายสุธารา  ขำเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
8. นายเฉลิม  วรพุฒ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
9. นายสุรชัย  จันทร์กอฮอ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
10. นายทวีศักดิ์  พลมาตร  (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
11. นางสาวขวัญหทัย  เริงยทุธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
12. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
13. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
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13. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน     
14. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนกังานพัสดุชำนาญงาน 
15. นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
16. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
18. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวณชิชาภัทร  เรียนชอบ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
20. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
21. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
22. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 
23. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวกมลชนก  บุบผาศร ี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
25. นางสาวรตันาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
26. นางสาวกนกวรรณ  กันศริ ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
27. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
28. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
29. นายอุดม  พงไพร   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
30. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต ์ 
31. นายไพเราะ  กันศิริ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
32. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
33. นายสุปัญญา  ปรางค์ประเสริฐ คนงานทั่วไป  
34. นางสาววนันญา ไชยวงษ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
35. นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
36. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
37. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
38. นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
39. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
40. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

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

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ท่าน 
จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 
 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล สวัสดีสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันนี้ เป็นการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕63             
ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่2                    
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1 การแก้ไขชื่อโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งวันนี้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ได้เสนอ
รายละเอียดที่ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ให้ทางสภา ได้รับทราบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอเชิญท่านนายกเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวใหท้างสภาได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  

ตามที่ทาง อบต.นรสิงห์ ได้ดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 แจ้งว่าเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เห็นควรปิดประกาศให้ประชาชนทราบ พร้อมแจ้งสภาท้องถิ่น และอำเภอ ทราบด้วย 
ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการ
จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
นรสิงห์ ได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์รูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 
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ลำดับ 
โครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) 
1 โครงการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 10  
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่94 ลำดับที่ 2 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท 

โครงการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
และงานวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่94 ลำดับที่ 2 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท 

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่94 ลำดับที่ 3 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท 

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่94 ลำดับที่ 3 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 80,000 บาท 

3 โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่95 ลำดับที่ 5 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้าย  
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่95 ลำดับที่ 5 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท 

4 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่81 ลำดับที่ 27 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท 

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ.2561 - 2565) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่81 ลำดับที่ 27 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท 

5 โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่76 ลำดับที่ 7 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท 

โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่76 ลำดับที่ 7 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 300,000 บาท 

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่74 ลำดับที่ 7 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 26,900 บาท 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่74 ลำดับที่ 7 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 26,900 บาท 
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นายก อบต. จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกฯ ได้ชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขชื่อโครงการและงบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย
หรือไม ่หากมีเชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไปครับ 

 
 

ที่ประชมุ -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพจิารณา 
ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 การแก้ไขคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (1) เครื่องปั๊มน้ำ
บาดาล(ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน-) ก่อนที่จะพิจารณาในข้อ 4.1 ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง 
รายละเอียดตามระเบียบขอ้กฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ  

 

เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมขอนำเรียนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 

 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญ 
นายก อบต.นรสิงห์ ได้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขคำชี้แจงเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป ขอเชิญครับ 

 
 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ในเรื่องของการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
(1) เครื่องปั๊มน้ำบาดาล(ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งทาง อบต.นรสิงห์ โดย  
นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้สำรวจพบว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ซัมเมิอร์ส 
หลายขนาดซึ่งในการผลิตน้ำประปาแต่ละหมู่จะใช้กำลังแรงม้าต่างกันครับ ผลที่
ได้จากาการสำรวจคือ เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ซัมเมิอร์ส ขนาด 5 แรงม้า 
และ 7.5 แรงม้า ดังนั้น ผมจึงขอความคิดเห็นจากทางสภาฯ ในการพิจารณา
อนุมัติในเรื่องการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ครับ 

ข้อความเดิม 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (1) เครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ 
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เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 นิ้ว 
7.5 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 150,000 บาท คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ตามที่  อบต.กำหนด หลักเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 131 

ข้อความแก้ไขคำชี้แจง 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (1) เครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ ์ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 
- ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส  2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และ 
- ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 

คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด หลักเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่138 ลำดับที่ 131 

 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทาง นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (1) เครื่องปั๊มน้ำบาดาล 
(ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน-) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือที่จะอภิปราย หรือไม่ 
เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้ดำเนินการลงมตใินที่ประชุมสภาฯ ขอให้สมาชิก
สภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้
มตอินุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

จากเดิม คือ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ 
ขนาด 2 นิ้ว 7.5 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 150,000 บาท  
(-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

เปลี่ยนเป็น เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ 
ดังนี้ 

- ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส  2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และ 
- ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 
งบประมาณ 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ตามที่  อบต.กำหนด หลักเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 131 

 

มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมิอร์ส) 
พร้อมอุปกรณ์  

จากเดิม ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส 2 นิ้ว 
  เปลี่ยนเป็น ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส  2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และ

ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 
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 งบประมาณ 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ตามที่  อบต.กำหนด หลักเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 131 

 

 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน     3   คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 
ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิดดำเนินการ

ประชุมต่อไปอีกครัง้ในเวลา 13.00 น. 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เลขานุการสภา อบต.     ขณะนี้เวลา 13.30 น. แล้ว ตามเวลาที่ได้นัดหมายและสมาชิกสภาอบต.นรสิงห์

อยู่ครบ จำนวน 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้ เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 45 ท่าน จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.2 การพิจารณา 
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่ท่านนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 และก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา ขอให้ท่าน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณและ
ขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ 

 

เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่  4 ข้อ 4.2 เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ผมขอ
ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการ
พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อ 
คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจำปี แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
อีกครั้งหนึ่ ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม  

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
พิจารณา เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
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ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ 
ลงมติก่อนทีส่มาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์ 
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรบัหลักการก็ได้  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้อง 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ 
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง ประกอบรายงาน หรือชี้แจง
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติเห็นด้วย กับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอ
แปรญัตติหรือ เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติ
ไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่อง ในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ส่งปัญหานั้นไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้ มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป 
สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
นัดประชุมเว้นแต่กรณี ต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณา วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 
 

นายไพรัตน์ ทองหยอด เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.นรสิงห ์       ในการจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.นรสิงห์ แต่ละส่วน
เป็นผู้ รับผิดชอบในการดำเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดู
รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 14,963,574.57  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม     4,340,688.67  บาท 
  1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม    6,568,196.45  บาท 

1.1.4 รายงานกันเงินได้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 0 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ  
          รวม 22,537.00  บาท 

       1.2 เงินกู้คงค้าง ...............-................ บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที ่29 กรกฎาคม  
    พ.ศ. 2563 
    (1) รายรับจริง         21,233,584.42 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์              33,782.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจรงิ            18,447,548.28 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 
                        33,782.00 บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                2,859,600.00 บาท    
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม                             0     บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                  0     บาท 

 
 
 

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่าย ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ   

 งบกลาง 6,076,044.00 

 งบบุคลากร 11,760,876.00 

 งบดำเนินงาน 9,160,028.00 

 งบลงทุน 3,226,400.00 

 งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 

 งบเงินอุดหนุน 1,409,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 31,652,348.00 

รวม 31,652,348.00 
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คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

 
 

  ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง   
 หมวดภาษีอากร 127,464.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 309,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 901,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 4,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,721,464.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดภาษีจัดสรร 12,880,884.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,880,884.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,050,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,050,000.00 
รวม 31,652,348.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,099,084 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,580,470 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,144,210 

  แผนงานสาธารณสุข 174,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,888,540 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 455,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 75,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,130,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 6,076,044 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,652,348 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  - 31,652,348 -  บาท   

รายได้จัดเก็บ แยกได้ดังนี ้
 

  ปี 2564 
หมวดภาษีอากร   
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 46,064.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,000.00 
     ภาษีบำรุงท้องที่ 30,000.00 
     ภาษีป้าย 1,400.00 

รวมหมวดภาษีอากร 127,464.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 160,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 130,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10,000.00 
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

500.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 309,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   
     ดอกเบี้ย 300,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   
     เงินช่วยเหลือจากการประปา 100,000.00 
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 800,000.00 
     รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 901,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
     ค่าขายแบบแปลน 50,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 30,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,000.00 
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หมวดรายได้จากทุน   
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,000.00 
     รายได้จากทุนอื่นๆ 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 4,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร   
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 598,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 8,107,884.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,500,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 600,000.00 
     ภาษีสุรา 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,700,000.00 
     อากรประมง 1,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 1,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 20,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

300,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 2,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,880,884.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
     เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ 

17,050,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,050,000.00 
รวมทุกหมวด 31,652,348.00 

 
 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   - 31,652,348 -  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป     รวม    - 9,425,710 -  บาท 
งบบุคลากร      รวม   5,302,080  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม   2,831,530  บาท 
งบลงทุน       รวม   1,217,100    บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน      รวม        20,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม        55,000   บาท 
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งานบริหารงานคลัง    รวม    - 3,675,374 -   บาท 
งบบุคลากร      รวม       2,733,516 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม     869,858 บาท 
งบลงทุน       รวม       70,000 บาท 

                          
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน รวม      - 45,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม         45,000 บาท 
งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม - 1,535,470 -  บาท 
งบบุคลากร      รวม      278,280 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม      862,190  บาท 
งบลงทุน       รวม      395,000 บาท  

 
แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา   รวม - 1,422,760 -  บาท 
งบบุคลากร      รวม      630,240 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม      780,220 บาท 
งบลงทุน       รวม        12,300 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม    - 2,721,450 -  บาท 
งบบุคลากร      รวม      828,600 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม      888,850 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม   1,004,000 บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม        - 253,800 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม           34,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม               140,000  บาท  

 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

งานบริการสาธารณและสังคมสงเคราะห ์  รวม         - 10,000 -  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม                10,000  บาท 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม    - 4,218,540 -  บาท 
งบบุคลากร                                                     รวม       1,988,160  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       1,058,380  บาท 
งบลงทุน       รวม       1,172,000  บาท 
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งานไฟฟ้าถนน     รวม       - 500,000 -  บาท 
งบลงทุน       รวม         300,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม              200,000 บาท 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม       - 170,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม         170,000  บาท 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม         - 20,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม            20,000  บาท 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนนัทนาการ    รวม        - 20,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม           20,000  บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม       - 435,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม          435,000  บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร    รวม         - 35,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม          35,000   บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   รวม         - 40,000 - บาท 
งบดำเนินงาน      รวม          40,000  บาท 

 
แผนงานการพาณิชย ์

งานกิจการประปา     รวม         - 1,130,000 -  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       1,070,000  บาท 
งบลงทุน       รวม            60,000  บาท 
 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง      รวม        - 6,076,044 -   บาท 
งบกลาง       รวม       6,076,044  บาท 

 
 
 
 

รายละเอียดในส่วนอ่ืนๆ และแบบแปลนงานตลอดจนโครงการฯ ต่างๆ ผมได้แนบ
ไว้ในรายละเอียดเอกสารที่แจกพร้อมวาระการประชุมนี้แล้ว 

ประธานสภาฯ   ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี              
พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์ท่ีจะ 
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อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้  อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถาม
อีกหรือไมค่รับ  

 
 

ประธานสภาฯ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้สมาชิก
สภาฯ ยกมือขึ้นเพ่ือรับหลักการ ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระแรก 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง 
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภามีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น และส่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้น ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาและที่ประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการ แปรญัตติในวาระที่  3 ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 45, 49 และหมวดที่ 8 ข้อ 103 – 110 ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
สมาชิกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
จำนวน 3 - 7 คน การเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 8 
จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ ที่เหมาะสมเพ่ือทำหน้าที่ต่อไป 

 

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

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้
ขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบตามที่ นางวรรณา ออมสิน สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4 
เสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน 

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  พวงศิร ิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2  ให้การรับรอง   
นางธิติมา  เอ่ียมมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7  ให้การรับรอง   
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

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

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายวิเชียร เนื้อเย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นางอารี  เนื้อเย็น ดิฉัน ขอเสนอ นางสาววิมล  แซเ่ฮง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ค่ะ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3) 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

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

 
 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางสาววิมล แซ่เฮง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คนที่ 3 

ประธานสภา ฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ไปกำหนดวันนัดประชุมกับ
ทางเลขานุการสภาฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จ และจัดทำ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  

ประธานสภาฯ การกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นายวัชระ ใจฉลาด ขอเสนอให้ส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563 
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(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่6) โดยวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เริ่มรับคำแปรญัตติ เวลา 15.00 – 18.00 น. 
และวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภา อบต.นรสิงห์ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้
ขอมติที่ประชุมต่อไป มีหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายวัชระ ใจฉลาด เสนอนะครับ 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา การกำหนดวันลงมติ (ร่าง) 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกำหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ต่อไป ขอเชิญเสนอครับ 

นางวรรณา ออมสิน ขอเสนอวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4)   พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้
ขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นางวรรณา ออมสิน เสนอครับ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะ
สอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

 

มติที่ประชุม  - ไม่มี - 
 

ประธานสภาฯ  ผมขอนัดการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้  
เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต่อไป ครับ 

 
 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผม
ขอปดิการประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   14.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)  นายบุญสม การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
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ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้ว เมือ่วันที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แล้ว 
 
 

           (ลงช่ือ)    นายพะเนียด พวงศิริ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพะเนียด พวงศริิ)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 
 

   (ลงช่ือ)      นางอารี เนื้อเย็น    กรรมการ  
   (นางอารี เนื้อเย็น)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 
 

                                (ลงช่ือ)    นางสาววิมล แซ่เฮง กรรมการ  
  (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

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

(ลงช่ือ)     นายสวอง นิยมสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสวอง นิยมสุข) 

         ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนรสิงห์ 

 
 
 
 

 

 
 


