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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2561 

คร้ังที่ 1 / 2562 
วันจันทร์ที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 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  เอ่ียมมงคล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพรัตน์  ทองหยอด  นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
2. นายพยนต์  รักกลิ่น  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายวินัย   บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายธานี  ทองหยอด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหยอด  กำนันตำบลนรสิงห์ 
6. นายไพฑูรย์  ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
7. นายสุเทพ  พวงเพชร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
8. นายสุธารา  ขำเสงี่ยม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
9. นายเฉลิม  วรพุฒ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
10. นายสุรชัย  จันทร์กอฮอ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
11. นายวีระ  ดีบุกคำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
12. นางสาวขวัญหทัย เริงยุทธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
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13. นายไพโรจน์  สนสำราญ   นายช่างโยธาชำนาญงาน 
14. นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
15. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวัฑนานนท ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16. นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
17. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยืน   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน      
18. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางน้ำทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
20. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
21. นางวาสนา  เดชฤดี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและ 
22. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
23. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
24. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25. นางสาวกนกวรรณ  กันศิริ   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
26. นางสาวกมลชนก   บุบผาศรี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28. นางสาวจิตรลดา  กิติราช   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29. นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
30. นางสาววนัญญา  ไชยวงษ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31. นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33. นางสาววันวิสา  วงษ์คล้อย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
34. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
35. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายบุญสม  การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ท่าน จึงขอเชิญประธาน 
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 

นายสวอง นิยมสุข  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 2554 จึงขอเปิดการประชุม
สภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2562 ครั้งที่ 1/2562 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นั้น ขอให้สมาชิกได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง
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ขอได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี  2562 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   3.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2563 

ตามที่ท่านนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา ขอให้ท่านเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณและขั้นตอนการ
พิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

เลขานกุารสภาฯ ในระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องการพิจารณาร่ างงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ผมขอชี้แจง 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการ
พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใด เป็นงบประมาณประจำปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำ
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหาร ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

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

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ ให้  
ลงมติ ก่ อนที่ ส ม าชิ ก  สภ าท้ อ งถิ่ น ได้ อภิ ป ราย เรื่ อ งนั้ น พอสมค วรแล้ ว                
เพ่ือประโยชน์ แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน รับหลักการก็ได้  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญั ติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลัก การแล้ว                
ถ้าจะต้องส่ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาจะต้อง กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ              
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ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้
มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม 
พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ 
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่             
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย 
กับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ 
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน 
หรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ส่งปัญหานั้นไป           
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้  
มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ           
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ        
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้น
ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตาม ความใน
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ 
ไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่  สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรใน
การพิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรอืไม ่

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อทีป่ระชุมสภาฯ 

นายไพรัตน์  ทองหยอด เรียน ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต.นรสิงห ์       ในการจัดทำข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.นรสิงห์ แต่ละส่วนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดูรายละเอียดตาม 
(ร่าง) ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ณ วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,404,906.01 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,625,555.90 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,459,706.21 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่ได้เบิกจ่าย 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รวม 890,394.00 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง ...............-................ บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  
    พ.ศ. 2562 
    (1) รายรับจริง    จำนวน 20,978,231.28 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 29,500.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง    จำนวน 17,820,749.66 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์  
                                                       จำนวน 29,500.00 บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จำนวน 1,110,000.00 บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายรับประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
         

  รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 390,949.86 388,000.00 395,400.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 433,148.65 305,800.00 308,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 114,392.59 250,000.00 250,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 647,713.00 851,000.00 851,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,110.00 242,008.00 120,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 8,000.00 15,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,626,314.10 2,044,808.00 1,939,900.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจัดสรร 13,953,510.15 15,000,000.00 14,206,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,953,510.15 15,000,000.00 14,206,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,949,235.00 18,742,092.00 17,000,405.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,949,235.00 18,742,092.00 17,000,405.00 
รวม 25,529,059.25 35,786,900.00 33,146,305.00 

 
 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 5,724,995.70 7,088,448.00 6,056,459.00 
  งบบุคลากร 6,815,046.00 12,139,580.00 12,149,952.00 
  งบดำเนินงาน 6,949,468.76 11,359,872.00 9,924,594.00 
  งบลงทุน 1,335,876.55 3,720,000.00 3,583,300.00 
  งบรายจ่ายอื่น 16,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,544,656.16 1,459,000.00 1,412,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,386,043.17 35,786,900.00 33,146,305.00 
รวม 22,386,043.17 35,786,900.00 33,146,305.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น   33,146,305 บาท  แยกเป็น 

 
 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 395,400 บาท 
  ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน จำนวน 357,000 บาท 
  ภาษีบำรุงท้องที ่ จำนวน 37,000 บาท 
  ภาษีป้าย จำนวน 1,400 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 308,500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา จำนวน 1,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 156,500 บาท 

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

จำนวน 2,500 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จำนวน 1,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 3,000 บาท 
  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 130,000 บาท 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,893,880 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,023,730 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,222,136 
  แผนงานสาธารณสุข 213,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 25,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 6,816,300 
  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 465,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 90,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,270,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 6,056,459 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,146,305 
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  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 10,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 2,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 500 บาท 
  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 250,000 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 851,000 บาท 
  เงินช่วยเหลือจากการประปา จำนวน 300,000 บาท 
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จำนวน 550,000 บาท 
  รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,000 บาท 
  ค่าขายแบบแปลน จำนวน 100,000 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน รวม 15,000 บาท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน จำนวน 10,000 บาท 
  รายได้จากทุนอ่ืนๆ จำนวน 5,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,206,000 บาท 
  ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 1,000,000 บาท 
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,000,000 บาท 
  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 2,000,000 บาท 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 600,000 บาท 
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,700,000 บาท 
  อากรประมง จำนวน 1,000 บาท 
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้ จำนวน 1,000 บาท 
  ค่าภาคหลวงแร ่ จำนวน 20,000 บาท 
  คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม จำนวน 81,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จำนวน 800,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 2,000 บาท 
  ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,000,405 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ 

จำนวน 17,000,405 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  33,235,477  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทัว่ไป      รวม 9,252,480 บาท 
งบบุคลากร      รวม 5,915,460 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม 3,213,220 บาท 

 งบลงทุน       รวม      48,800 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น      รวม      20,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน      รวม      55,000 บาท 
 งานบริหารงานคลัง     รวม 3,641,400 บาท 

งบบุคลากร      รวม 2,936,400 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม    667,000 บาท 

 งบลงทุน       รวม      38,000 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม      60,000 บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม      60,000 บาท 
 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม    963,730 บาท 
 งบบุคลากร      รวม    268,320 บาท 

งบดำเนินงาน      รวม    530,410 บาท 
งบลงทุน       รวม    165,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม  1,336,720 บาท 
งบบุคลากร      รวม     765,660 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม     571,060 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม  2,885,416 บาท 
งบบุคลากร      รวม     399,312 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม   1,534,104 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม      952,000 บาท 

 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม     213,800 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       53,800 บาท 
งบเงนิอุดหนุน      รวม     160,000 บาท 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบรกิารสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   รวม       25,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       15,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม       10,000 บาท 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน   รวม  3,861,300 บาท 
งบบุคลากร      รวม  1,864,800 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม  1,395,000 บาท 
งบลงทุน       รวม     601,500 บาท 
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งานไฟฟ้าถนน      รวม     535,000 บาท 
งบลงทุน       รวม     300,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม     235,000 บาท 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล    รวม  2,420,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม     140,000 บาท 
งบลงทุน       รวม   2,280,000 บาท 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน   รวม       70,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       70,000 บาท 

 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ     รวม       20,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       20,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม     445,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม     445,000 บาท 

 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร     รวม       40,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       40,000 บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้    รวม       50,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม       50,000 บาท 

 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา      รวม   1,270,000 บาท 
งบดำเนินงาน      รวม   1,120,000 บาท 
งบลงทุน       รวม      150,000 บาท 

 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       รวม   6,056,459 บาท 
งบกลาง       รวม   6,056,459 บาท 

 
และรายละเอียดอ่ืนๆ และแบบแปลนงานโครงการฯ ตามรายละเอียดเอกสาร           
ที่แจกพร้อมวาระการประชุมนี้แล้ว 

ประธานสภาฯ  ตามที่ นายกฯ  ได้ ชี้ แจงรายละเอียด  ร่างงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี               
พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์ท่ีจะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามอีกหรือไม่ 

 
 

ที่ประชุม ไม่มีการอภิปราย 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้สมาชิก 
สภาฯ ยกมือขึน้เพือ่รับหลักการ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระที่ 1 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   

เห็นชอบ จำนวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ ) 
 

ประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้นให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและที่ประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 45, 49 และหมวดที่ 8 ข้อ 103 – 110 ขอให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นกรรมการแปรญั ตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 - 7 คน การเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2554) ข้อ 8 จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คน 
และเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ต่อไป 

นายวิเชียร เนื้อเย็น ขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  3  คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน            
จะได้ขอมติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายวิเชียร เนื้อเย็น เสนอ ให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติ จำนวน 3 คน  

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นางอารี  เนื้อเย็น ขอเสนอ นายวัชระ  ใจฉลาด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  

ประธานสภาฯ   ขอผู้รบัรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   นางวรรณา  ออมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4  ให้การรับรอง 
นางวิมล  แซ่เฮง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5  ให้การรับรอง  
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ประธานสภาฯ มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตามระเบียบฯ 
หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวัชระ ใจฉลาด  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายวัชระ ใจฉลาด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6 เป็นกรรมการ 
แปรญั ตติ ร่ างข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ                   
พ.ศ. 2563  คนที่ 1 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายพะเนียด  พวงศิริ  ขอเสนอ นางบุญมา  เอกปัชชา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   นางปราณี  กลิ่นบุญมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ให้การรับรอง  
    นางอารีย์  เนื้อเย็น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   ให้การรับรอง 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม
ระเบียบฯ หากไม่มี ผู้ ใด เสนอชื่ อผู้ อ่ืน อีก  จึ งขอมติที่ ประชุมเห็ นชอบให้   
นางบุญมา  เอกปัชชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางบุญมา  เอกปัชชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็น กรรมการ
แปรญั ตติ ร่ างข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ            
พ.ศ. 2563 คนที่ 2 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นางปราณี  กลิ่นบุญมา    ขอเสนอ  นางธิติมา  เอี่ยมมงคล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่ 7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่2 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   น.ส.วิมล  แซ่เฮง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ให้การรับรอง 
    นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   ให้การรับรอง 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม
ระเบียบฯ หากไม่มี ผู้ ใด เสนอชื่ อผู้ อ่ืน อีก จึ งขอมติที่ ประชุมเห็ นชอบให้            
นางธิติมา  เอ่ียมมงคล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติ              
คนที่ 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางธิติมา  เอี่ยมมงคล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 เป็น กรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี  งบประมาณ                
พ.ศ. 2563 คนที่ 3 

ประธานสภา ฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ไปกำหนดวันนัดประชุมกับทาง
เลขานุการสภาฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จ และจัดทำ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
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ที่ประชมุ รับทราบ 

ประธานสภาฯ การกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นายลมัย นกขุนทอง  ขอเสนอให้ส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่  6 - 7 สิงหาคม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  2562 โดยวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เริ่มรับคำแปรญัตติ เวลา 15.00 – 18.00 น.  

และวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภา 
อบต.นรสิงห์  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้ขอ
มติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เสนอ 

ประธานสภาฯ 3.2 การกำหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกำหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
ต่อไป ขอเชิญเสนอ 

นางวรรณา  ออมสิน  ขอเสนอวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะได้ขอ
มติที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นางวรรณา ออมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะสอบถามหรือไม่          
เชิญเสนอได้ 

นายก อบต.นรสิงห ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 
2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 รายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้  

 
 พิธีช่วงเช้า 
เวลา 06.00 น. - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

            สารวัตรกำนัน ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล นักเรียน 
  นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนทุกท่าน พร้อมกันทำบุญตักบาตร 
  ณ ศาลาการเปรียญวัดปราสาท หมู่ที่ 2  
- ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 

เวลา 06.30 น. - นายก อบต.นรสิงห์ ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร 
 - ประธานในพิธี จุดรูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย 
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- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล 
- ศาสนพธิีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์
- ประธานในพิธี พร้อมผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหารเช้าแด ่
  พระสงฆ ์    

เวลา 07.00 น. - ประธานในพิธี เดินไปท่ีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน  
   รัชกาลที่ 9 ถวายความเคารพ 
 - ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่อง 
   ราชสักการะ และถวายความเคารพ 
 - ประธานในพิธีกล่าวคำอศิรวาท 
   ถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญ  
   พระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
 - ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน ร่วมนั่งเจริญจติภาวนาถวาย 
   เป็นพระราชกุศล พระสงฆ์อนุโนทนา 
 - ประธานกรวดน้ำรับพร 
 -เสร็จพิธี- 

การแต่งกายช่วงเช้า : - ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 
       แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว  
     - สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 
       ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แต่งกายเครื่องแบบ 
       สีกากีคอพับ  
     - ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อโทนสีฟ้า 
     - นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบตามสังกัด 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายก อบต.นรสิงห ์ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 หลังจากทำพิธีช่วงเช้าเสร็จ ขอเชิญร่วมทำ
กิจกรรมพัฒนา ณ ริมคลอง หมู่ที ่3 - หมู่ที่ 4 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ผมขอนัดการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 
ในวันพุธที ่14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ 
เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ต่อไป  

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 

 
                   (ลงช่ือ)    บุญสม  การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 
                        (นายบุญสม  การสมพิศ)    
          สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
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ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์ การบริหารส่วนตำบล           
นรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการฯ                 
ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   
ครั้งที ่1/2562 ในวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้ว 
 

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

 

   (ลงชื่อ)        อารี  เนื้อเย็น   กรรมการ  
   (นางอารี  เนื้อเย็น)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3 
 

   (ลงช่ือ)        วิมล  แซ่เฮง  กรรมการ  
 (นางสาววิมล  แซ่เฮง)   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5 

สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงช่ือ)        สวอง  นิยมสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสวอง  นิยมสุข) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
 
 


