
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 2/2564 

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
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 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิเชียร เนื้อเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
2. นางธิติมา  เอ่ียมมงคล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรัตน์  ทองหยอด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายธานี  ทองหยอด   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายประทวน  ใจฉลาด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5. นายสาทิส  ฮวบเจริญ   รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
6. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 

8. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยืน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน     
9. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
10. นางสาวลดาพร  มูลปลา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
11. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13. นางปัทมา  เย็นอนงค์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
14. นางสาวณิชชาภัทร  เรียนชอบ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
15. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
16. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
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17. นางสาวกมลชนก  บุบผาศรี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
18. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ์    ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
19. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  ผู้ช่วยนักจัดเก็บรายได้ 
20. นางสาวกนกวรรณ  กันศิริ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
21. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
22. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
23. นายอุดม  พงไพร   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
24. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์  
25 นายไพเราะ  กันศิริ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
26. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
27. นายชานน  จิตร์สมบูรณ ์  คนงานทั่วไป  
28. นายดาสวรรค์  พวงศิริ  คนงานทั่วไป 
29. นายบันเทิง  อยู่สุข   คนงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา 

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน 11 ท่าน ผู้ไม่มาประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายวิเชียร เนื้อเย็น  
2. นางธิติมา เอ่ียมมงคล เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างกักตัว ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม  
จำนวน 29 ท่าน จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 
 

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

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕64             
ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี 2564  
ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นั้น 
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมี
ตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี 
ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3                    
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

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

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ได้บัญญัติว่า “ข้อ 
87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี 
เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมได้ 

   กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบ
ห้าของ เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความ 
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

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

จำนวน  900,000.00 บาท 
3. ค่าใช้จ่าย สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) เดือนละ 638,738.00 

บาท รวมเป็นเงิน 1,916,214.00 บาท 
4. สำรองกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย คิดเป็น 10% ของเงินงบประมาณ คือ 

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 คือ 31,652,348 X 
10% เป็นเงิน 3,165,234.80 บาท 

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

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

 คำนวณร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
 เท่ากับ  4,747,852.20  บาท 

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

เงินทุนสำรองที่นำไปใช้ได้  1,875,184.97  บาท 
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    และได้ดำเนินการขออนุมัติเงินทุนสำรองสะสมกรณีเหตุสาธารณภัยวาตภัย ใน
    ตำบลนรสิงห์ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 402,408.00 บาท (-สี่แสนสองพันสี่ร้อย
    แปดบาทถ้วน-) ในการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 
   1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 และอนุมัติเงินทุนสำรองสะสม 
   กรณีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ เป็นจำนวนเงิน 413,000 บาท  
   (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที3่ประจำปี  
   2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 คงเหลือ เงินทุนฯที ่
   นำไปใช้ได้ 1,059,776.97 บาท ขอนำเรียนให้ทางสภาฯ ได้รับทราบตามนี้ครับ 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  4.1 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 วาระที่  2 แปรญัตติ และก่อนที่จะ
ดำเนินการพิจารณา ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย
วิธีการจัดทำงบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

       ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลา
ที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับ 
คำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้ น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น 
ผู้แปรญัตติ 

       ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
 (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
   ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  

ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า  
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24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

       ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตาม 
วรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
ตอนหนึ่ ง หรือข้อใดบ้ าง การแปรญั ตติและมติของคณะกรรมการนั้ น 
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจน 
การสงวนคำแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ  ตามที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที่  1 แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว  
เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564       
เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2564 และการพิจารณาในวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ          
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน นั้น 

  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายลมัย นกขุนทอง   เรียนประธานสภาฯ รองประธานฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายลมัย นกขุนทอง
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ตามมติที่ประชุมได้แต่งตั้งให้กระผมเป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และตามที่
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีมติรับ
    หลักการแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕64 ณ ห้องประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาโดยกำหนด
    ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. 
     ของวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และวันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
                            ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (วันที่ 10- 12 ส.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา   
                                             08.00 – 16.30 น. ของแต่ละวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมสภา 
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นั้น และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
                                             พิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  
                                             เป็นต้นไปจึงขอแถลงผลการแปรญัตติดังนี้ 
  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เสร็จสิ้น
เรียบร้อย เมื่อวันที่  12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งผลการพิจารณา
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามเดิม ไม่มี
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การแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด เนื่องจาก ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นคำขอ 
แปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65 ดังนี ้

  1. ส่วนที่  1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไม่มีการแก้ไข 

  2. ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565  

  - บันทึกหลักการและเหตุผล     ไม่มีการแก้ไข 
  3. รายละเอียดข้อบัญญัติ 
  - ชื่อข้อบัญญัติ    ไม่มีการแก้ไข 
  - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  ไม่มีการแก้ไข 
  - รายงานประมาณการรายรับ  ไม่มีการแก้ไข 
  - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

   ไม่มีการแก้ไข 
  - จำนวนเงิน     ไม่มีการแก้ไข 
   คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 พร้อมรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามร่างเดิม
โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใด เสนอขอแปรญัตติ  และความเห็นเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน จึงขอเสนอให้ที่ประชุ มลงมติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรผ่านพิจารณา 
ในวาระที่ 2 แปรญัตติหรือไม่ ท่านใดเห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน 11 ท่าน และที่ประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์มีมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

    -  เห็นชอบ      10      เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ      เสียง 
    -  งดออกเสียง       1        เสียง 
    -  ไม่อยู่ในที่ประชุม     เสียง 
     -  ขาดประชุม       เสียง 

ประธานสภาฯ    4.2 เรื่อง พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 3 ลงมติ 

ตามที่สภาได้มีมติที่ประชุมให้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 นั้น ต่อไป
เป็นการพิจารณาในวาระที่  3 ลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
พิจารณา ลงมติว่าจะเห็นด้วยว่าควรตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ เชิญ ท่านเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 

     ข้อ 52 การพิจาณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
    เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
                                              ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
                                              ข้อบัญญัติหรือไม ่
ประธานสภาฯ    อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 74  
                                              ข้อ 76 ของมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้ตราเป็น 
                                              ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่  
                                               โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ยกมือ 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน   11   ท่าน สภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  มีมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
    องค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    - เห็นชอบ      10       เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ     เสียง 
    - งดออกเสียง      1        เสียง 
    - ไม่อยู่ในที่ประชุม     เสียง 
     -     ขาดประชุม      เสียง 

ประธานสภาฯ         เมื่อที่ประชุมมีมติให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ ทั้ง 3 วาระ ตามระเบียบ 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการนำส่งนายอำเภอป่าโมก 
พิจารณาอนุมัติให้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์เพ่ือประกาศใช้ ต่อไปครับ 

 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.3 พิจารณาการขอ
อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ตำบลนรสิงห์เพื่อ
การจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่
ผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจ้งระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

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

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

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมี
ความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

(3) หนังสืออำเภอป่าโมก ที่ อท 0023.9/2174 ลว.วันที่ 11 มิถุนายน 
2564 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองสะสม องค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ เกินร้อยละ 15 
สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ 87 (2)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)     
พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

ประธานสภาฯ  ในลำดับต่อไป ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงในข้อ 4.3 การพิจารณา 
การขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ตำบล    
นรสิงห์ เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) จำนวนเงินที่ขออนุมัติจากสภาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
184,000.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน-) ขอเรียนเชิญ
นายก อบต.นรสิงห์ ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้จัดทำโครงการมาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือ
เป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายติดต่อกันได้โดยง่าย และลดปัญหา
ความยุ่งยาก ขั้นตอนการตรวจให้รู้ผลรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ รายละเอียดขอเชิญท่านรองปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

รองปลัดฯ  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน นายก ท่านผู้นำ
ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสาทิส 
ฮวบเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ขอชี้แจงโครงการมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายติดต่อกันได้โดยง่าย และลด
ปัญหาความยุ่งยาก ขั้นตอนการตรวจให้รู้ผลรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
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ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ เพ่ือรองรับประชาชนในพ้ืนที่ตำบล 
นรสิงห์ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ดังนี้ครับ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ มีดังนี้ 

ลำดับที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหต ุ

1. 

2. 

 

 

 

 

 

ชุดตรวจด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุดๆละ 350.- บาท 

ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที่ 500 W เพื่อใช้งานในศูนย์ฯ 1 ชุดๆละ 9,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

175,000.- 

9,000.- 

 

 
รวม    2  รายการ        เป็นเงินทั้งสิ้น   (หนึ่งแสนแปดหมื่นสีพั่นบาทถ้วน) 184,000.- 

 

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกและรองปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อที่จะเสนอและสอบถามหรือไม่ครับหากไม่มี
ผมจะดำเนินการขอมติประชุมในการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ จำนวนที่ขออนุมัติจากสภาเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 184,000.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) สมาชิกท่านใดมีมติ
อนุมัติโปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือเรื่องที่
จะสอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้นำชุมชน 
หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องสถานการณ์จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของตำบลนรสิงห์ 
ถึงแม้จะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น แต่วันสองวันนี้มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในตำบลนรสิงห์ โดยไม่มีใคร
ทราบได้ว่าติดหรือยังเพราะก็ป้องกันอยู่แล้ว ซึ่งต้องมีการตรวจหาเชื้อได้
ด้วยตัวเองโดยเลือกใช้วิธีการ ตรวจด้วยเครื่องมือ ATK เพ่ือเป็นการป้อกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ และลดการรอผลตรวจจากทางโรงพยาบาล 
ซึ่งเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ต้องตรวจ ATK ก่อนถึงจะตรวจ RT-PCR ได้
ซึ่งเป็นการทำให้กลุ่มผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงสูงต้องรอผลตรวจและรอการ
รักษาอาจทำให้แพร่เชื้อได้เพราะต้องรออยู่ที่บ้าน หรือศูนย์พักคอยฯ  
เพ่ือเป็นการป้องกันและดูแลประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์  ต้องให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องในการให้ข้อมูล Time Line ในการเดินทางและกรณีของบุคคล 
ในพ้ืนที่ของตำบลนรสิงห์ โดยมาตรการท่านผู้ว่าฯ และท่านนายอำเภอป่าโมก 
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก็ชัดเจน 
อาจจะตำหนิพวกเราได้ว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ผมจึงอยากขอ
ความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันในการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของประชาชนตำบลนรสิงห์ ร้านค้าขายของในพ้ืนที่
ตำบลนรสิงห์ ซึ่งต้องให้ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เข้าไปช่วยดูแลและ 
มีมาตรการที่ดี ช่วยกันคิดด้วยร่วมกันกับ รพ.สต.นรสิงห์ เพ่ือรักษาคน 
ส่วนใหญ่ไว้ โดยการแยกกลุ่มเสี่ยงสูงออกมาจากชุมชนและครอบครัว ไปยัง
ศูนย์พักคอยฯ เพ่ือรักษาองค์กรหรือประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ ทำเพ่ือ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และขอความร่วมมือทุกท่านได้ไปฉีดวัคซีนโควิด
เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะของโรคที่รุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อโควิดขึ้นอาการ 
จะไม่ส่งผลที่รุนแรง และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
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ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้ว 
 
 

           (ลงช่ือ)       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพะเนียด พวงศิริ)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 
 

   (ลงช่ือ)            กรรมการ  
   (นางอารี เนื้อเย็น)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 
 

                                (ลงช่ือ)       กรรมการ  
  (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

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

(ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสวอง นิยมสุข) 

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

 
 
 
 

 

 
 


