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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี ๒๕62  
ครั้งที่ 1/2562 

วันศุกร์ที่  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสวอง  นิยมสุข   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายยงยุทธ  รักกลิ่น   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายพะเนียด  พวงศิริ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
4. นางปราณี  กลิ่นบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 
5. นางอารี เนื้อเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 3  
6. นางวรรณา  ออมสิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 4  
7. นางสาววิมล  แซ่เฮง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
8. นางบุญมา  เอกปัชชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 5 
9. นายลมัย  นกขุนทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
10. นายวัชระ  ใจฉลาด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 6 
11. นายวิเชียร เนื้อเย็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
12. นางธิติมา  เอี่ยมมงคล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 1 / เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรัตน์  ทองหยอด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายพยนต์  รักกลิ่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายวินัย   บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5. นายไพฑูรย์  ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
6. นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
7. นายสุธารา  ขำเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
8. นายสุรชัย  จันทร์กอฮอ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
9. นางสาวขวัญหทัย เริงยุทธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
10. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
11. นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
12. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
14. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน      
15. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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16. นางน้ำทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
17. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
18. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและ 
19. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
20. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
22. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23. นางสาวกนกวรรณ  กันศิร ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
24. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์ 
25. นายสมนกึ  เทพวงษ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
26. นายชุติพันธ์   สบายวัน  พนักงานจ้างทั่วไป 
27. นางสาวกมลชนก   บุบผาศร ี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28. นายดาสวรรค์  พวงศิริ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
30. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31. นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32. นายชานนท์  จิตร์สมบูรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33. นางสาววนัญญา  ไชยวงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายสวอง  นยิมสขุ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์   :  บัดนี้มีสมาชิกสภา  

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน  12  ท่าน  ลากิจ  1  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ท่าน จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม  เรียน  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล สวัสดีสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็น
การประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี ๒๕62             
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562      
ไปแล้วเมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้ง      
ให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2          
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    

ประธานสภาฯ    วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ตามข้อ 3.1 รายงานยอด เงินสะสม
ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 

นายก อบต.นรสิงห์ ในเรื่องของรายงานยอดเงินสะสม จะให้ทางเจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
ขอเชิญครับ 

เจ้าหน้าที่กองคลัง   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอรายงานยอดเงิน
สะสมคงเหลือ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,625,555.90 บาท  
(-หกล้านหกแสนสองหม่ืนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์-) ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอ
หรือที่จะอภิปรายหรือไม ่เชิญเสนอได้ หากไมม่ีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ก่อนที่จะพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี จะให้
รองประธานสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งให้ทีป่ระชุมทราบด้วยครับ 

นายยงยุทธ รักกลิ่น  เรียนท่านประธานสภาฯ  นายกฯ  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมนายยงยุทธ รักกลิ่น รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่แทน  
นายบุญสม การสมพิศ  เลขานุการสภาฯ  ซึ่งลากิจ ครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
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(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสม 
ให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางรองประธานสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไป 
จะ เป็ น ก าร พิ จ ารณ า โค รงก ารจ่ า ย ข าด เงิน ส ะสม ป ระจ ำปี  พ .ศ . 2 5 6 2  
ข้อ  4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
เพ่ื อ เป็ นค่ าใช้ จ่ าย ในการดำเนิ นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่  2  
(เส้นหน้าบ้ านนางธนพร แพรสีดำ) ขนาดกว้าง 3 .50 เมตร  ยาว 120 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
เฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร เป็นจำนวนเงิน 252,500.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่น 
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

 
 

นายก อบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากยังมีพ่ีน้องประชาชน
ในเขตตำบลนรสิงห์ของเราได้รับผลกระทบในเรื่องการสัญจรไปมา ซึ่งทางคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้มีความเห็นว่าจะขอให้ทางสภาฯ พิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม ซ่ึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสมสามารถดำเนินการได้โดย  

1. สามารถกระทำโดยอยู่ในอำนาจหน้าที่  
2. มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
3. หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือองค์กร 
ซึ่งดำเนินการในข้อ 4.1 จ่ายขาดเงินสะสมนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง

ประชาชน หมู่ที่ 2 ที่มีปัญหาในการสัญจรไปมาครับ ขอเชิญ นายไพโรจน์ สนสำราญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบขอเรียน
เชิญครับ  

 
 

นายไพโรจน์ สนสำราญ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนดิน
เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง จึงทำให้เกิดผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนในการสัญจร 
ไปมาของพ่ีน้องประชาชนในละแวกนั้นครับ จึงมีความจำเป็นที่จะสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  2 (เส้นหน้าบ้านนางธนพร แพรสีดำ) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร   
ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร เป็นจำนวนเงิน 252,500.00 บาท   
(-สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)   

 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนางธนพร แพรสีดำ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
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มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการ
ประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 (เส้นหน้าบ้ านนางธนพร แพรสีดำ)  
ขนาดกว้าง 3 .50 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0 .15 เมตร หรือมี พ้ื นที่  
ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร  
เป็นจำนวนเงิน 252,500.00 บาท  (-สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

 
 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ            
พ .ศ . 2562  เพื่ อ เป็นค่ าใช้ จ่ ายในการดำเนินการก่อสร้ างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนางธนพร แพรสีดำ) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร จำนวนเงิน 252,500.00 บาท  
(-สองแสนห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ  
ผู้มาประชุม จำนวน 12 คน   

 

เห็นชอบ จำนวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน     2   คน (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  ไม่มาประชุม  จำนวน     1   คน (เลขานุการสภาฯ)    
 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการพิจารณ าในข้อ 4 .2 (ร่าง) แผนพัฒนาท้ องถิ่นห้ าปี   
พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) ขอให้ นายก อบตฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและข้อระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องด้วยครับ  

 

นายก อบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ มีควาจำเป็นต้อง
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพ่ือให้ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
พ่ีน้องประชาชน เพ่ือให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ได้ดำเนินการแก้ไข 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที ส่วนในเรื่องของรายละเอียด  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
นรสิงห์ ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้ว และขออนุญาตนำเรียน
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ตามเอกสารที่ได้แจก) 

ที่ประชุม   รับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนา  

นายก อบต.ฯ  อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้จัดทำประชาคม
ในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมือง
สำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้ การ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่  ม ท  0 8 1 0 .2 /ว  0 6 0 0  ล งวั น ที่  2 2  ม กราค ม  2 5 5 9  และห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 ประกอบกันทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
จึ งขอให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดำเนิ นการทบทวนแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  จากหนังสือสั่งการดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้พิจารณา
และดำเนินการจัดทำตามข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทาง
ปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4. กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติ ร่ างแผนพัฒ นาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 

5. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
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ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 

6. หลังจากดำเนินการตามข้อ 1 – 5  แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 24  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น  พ .ศ . 2548 แก้ ไขเพ่ิม เติมถึ ง (ฉบับที่  3 )  
พ.ศ. 2561 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 
พร้อมแนวทางการพัฒนา ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านไปแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภาฯ  
ทุกท่านดูเอกสารประกอบไปด้วย โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง

การบริหาร และ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ซึ่งจาก 7 ยุทธศาสตร์ ที่นำเรียนไปแล้วนั้น ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลนรสิงห์ ได้ดำเนินการออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือรับฟังข้อเสนอความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน มาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ของอบต.นรสิงห์  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้นำข้อมูลปัญหาความต้องการจากการ
ประชาคมจัดทำเป็นแผนงาน / โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ที่มี นายก อบต.นรสิงห์ เป็นประธานกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา และ นายกฯ เสนอต่อ สภาฯ อบต.นรสิงห์ แห่งนี้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ครับ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ (ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี) เชิญทุกท่านตรวจดูครับ เผื่อมีโครงการไหน 
ที่ตกหล่นจะได้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะอนุมัติร่างฉบับนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   -รับทราบ-  

ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิดดำเนินการ
ประชุมต่อไปอีกครั้งในเวลา 13.00 น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
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รองประธานสภาฯ อบต.  :  ขณะนี้เวลา 13.00 น. แล้ว ตามเวลาที่ได้นัดหมายและสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ อยู่เข้า
ร่วมการประชุม จำนวน  12  คน  ไม่เข้าร่วมการประชุม  1  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้ เข้าร่วมประชุม 
จำนวน  33  คน  จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมในวาระต่อไป  
ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯ ได้มีการชี้แจง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 

2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ต่อสภาแล้ว ขอให้สมาชิกสภา ที่ประสงค์
จะอภิปรายไดอ้ภิปราย (ร่าง) ดังกล่าว ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ให้ความ

เห็นชอบรับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห ์ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือให้ความเห็นชอบครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 12 คน   

เห็นชอบ จำนวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน     2   คน (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
  ไม่มาประชุม  จำนวน     1   คน (เลขานุการสภาฯ)    
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ในลำดับต่อไป 
ก็จะเสนอให้ผู้บริหารลงนาม เพื่อท่ีจะประกาศใช้ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อหลังคากันสาด เมทัลชีส 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตามที่  
อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 70,000.00 บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ขอเชิญ 
รองประธานสภาฯ เป็นผู้ชี ้แจงระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ   
ขอเชิญครับ 

รองประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ 27               
“การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

ที่ประชุม   -รบัทราบ- 
ประธานสภาฯ    ต่อไปเป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  เพื ่อตั ้งเป็นรายจ่ายใหม่ ข้อ 4.3 จัดซื้อหลังคากันสาดเมทัลชีท  
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 15.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่  อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 70,000.00 บาท  
(-เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 
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นายก อบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจาก ด้านหน้าทางเข้า
สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ของเรา แสงแดดจะส่องทำให้เกิดความร้อน
และเวลาฝนตกน้ำฝนจะสาดกระเซ็นบริเวณทางเดินทำให้พ้ืนมีความลื่น และเป็น
อันตรายต่อผู้มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการติดตั้งหลังคากันสาด 
(เมทัลชีท) คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด ดังกล่าวรายละเอียดขอเรียนเชิญ
เจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นผู้ชี้แจงขอเรียนเชิญครับ 

เจ้าหน้าที่กองคลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร 
 หัวหน ้าส ่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ในการโอนงบประมาณ  

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 424,749.00 บาท เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จัดซื้อหลังคากันสาด เมทัลชีส แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 70,000.00 บาท 
 (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  จึงขอนำเรียนให้ทุกทา่นได้รับทราบค่ะ  

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯ และเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ชี้แจงการโอนงบประมาณฯ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได ้หากไม่มี จะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จัดซื้อหลังคากันสาด เมทัลชีส แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 70,000.00 บาท (-
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) มีสมาชิกท่านใด มีมตอินุมัต ิให้โอนงบประมาณฯ โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อหลังคากันสาด เมทัลชีส แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด 
เป็นจำนวนเงิน 70,000.00 บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิก
สภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 12 คน   

 

เห็นชอบ  จำนวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง  จำนวน     2  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ) 

ไม่เข้าร่วมประชุม  จำนวน     1  คน (เลขานุการสภาฯ)  
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารอืหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะสอบถามหรือไม่
เชิญเสนอได้ 

 
 

นายก อบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์
และชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบว่า ในการที่เราจะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ให้ขับเคลื่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พวกเราทุกคนเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่แค่ทาง
ผู้บริหารเท่านั้น เราทุกคนมีส่วนร่วมกันพลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พวกเราเป็นผู้
กำหนดไว้ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุด ที่เราทุกคนตระหนักก็คือ จะต้องคำนึงถึงความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนสวัสดิการคุณภาพชีวิตต่างๆ ของ พ่อ แม่ พ่ี น้อง 
ในตำบลของเราครับ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านครับ และในเดือนหน้า
เราจะมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7  
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้มีการอุปโภคบริโภคดียิ่งขึ้นครับ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบครับ 

 
 
 

มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
 
 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิด
การประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 
 
 
 
               
 

                              (ลงช่ือ) ศุภพงฐ์ชัย อมรวัฑนานนท์ ผู้จดบันทึกการประชุม 
                    (จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย อมรวัฑนานนท์)    
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการฯ  
ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2562 
ครั้งที่ 1/2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้ว 

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

 
 
 

     
(ลงช่ือ)        อารี  เนื้อเย็น กรรมการ  
         (นางอารี  เนื้อเย็น)   

           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
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    (ลงช่ือ)        วิมล แซ่เฮง กรรมการ  

           (นางสาววิมล  แซ่เฮง)   
           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
 

สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)       สวอง  นิยมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสวอง  นิยมสุข) 

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

 


