
 
 

 
รายงาน การประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564 
คร้ังที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่  8  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2564 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   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายอนุกูล  กันศิริ   (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. นายวีระ  ดีบุกคำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
11. นายสาทิส  ฮวบเจริญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
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12. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
13. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
14. นางสาวพรทิพย์  รกัวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
15. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
17. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางณิชาภัทร  เรียนชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
19. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวกมลชนก  บุบผาศรี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
22. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
24. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
25. นายดาสวรรค์  พวงศิริ  คนงานทั่วไป 
26. นางสาววนันญา  ไชยวงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ท่าน จึงขอเชิญประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี  2564  
ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕63             
ครั้งที่ 1/2563 เมือ่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

ประธานสภาฯ   ตามที่ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี  2563  
ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นั้น 
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมี 
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ตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้ง ให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี  
ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครับ  

               สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4          
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    

ประธานสภาฯ   วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ตามข้อ 3.1 รายงานสถานะ
การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)  
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์   ในเรื่องของรายงานสถานะเงินการคลัง จะให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่ าน ดิฉัน นางเพชรรัตน์  ทองหยอด ผู้อำนวยการ 
กองคลัง ขอชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ เดือนกันยายน  
พ.ศ. 2563  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
ณ วันที่  30  กันยายน  2563 

       ปี 2563 
ทรัพย์สนิตามงบทรัพย์สิน    37,144,478.10 
สินทรัพย์ 
          สินทรัพย์หมุนเวียน  
          เงินสดและเงินฝากธนาคาร  14,139,828.85 
           เงินฝากกระทรวงการคลัง            8,100.00 
 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ            2,000.00 
 ลูกหนี้ค่าภาษี           12,687.77 
 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุม       103,000.00 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน          12,000.00 
 รวมสินทรพัย์หมุนเวียน   14,277,616.62 
รวมสินทรัพย์      14,277,616.62 
ทุนทรัพย์สิน      37,144,478.10 
หนี้สิน 
          หนี้สินหมุนเวียน 
 รายจ่ายค้างจ่าย     2,122,460.00 
 เงินรับฝาก     1,305,096.35 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน    3,427,556.35 
รวมหนี้สิน       3,427,556.35 
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เงินสะสม 
          เงินสะสม       4,227,024.10 
          เงินทุนสำรองสะสม      6,623,036.17 
          รวมเงินสำรองสะสม    10,850,060.27 
รวมหนี้สินและเงินสะสม     14,277,616.62 

 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ในลำดับต่อไป จะขอรายงานให้ทราบถึงเงินฝากธนาคาร  ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ค่ะ 
 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร       ปี 2563 
 เงินฝากธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    6,703,375.13 
   ประเภทฝากประจำ เลขที่ 119-2-16171-8 
   ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน)       710,113.52 
   ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 119-0-00995-1 

    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     6,726,340.20 
   ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 119-1-18986-4     
      รวม           14,139,828.85 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงิน การคลัง และยอดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ 2564  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ข้อเสนอ หรือ 
ที่จะสอบถาม และมีข้อที่จะอภิปรายหรือไม่  เชิญ เสนอได้ หากไม่มีจะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ข้อ 4.1 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจง ระเบียบกฎหมายด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยให้นำความ 
ในข้อ 11 (3) สำหรับองคก์ารบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุม 
และวันประชุม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กำหนด และข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 



 
 

-5- 

ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53  
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกนิสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมานั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอโดยไม่ต้องมี
ผู้รับรอง แต่ถ้าความเห็นไม่ตรง ขอให้ใช้มติเสียงข้างมากโดยวิธียกมือ ขอเชิญ
เสนอได้ 

นางอารี  เนื้อเย็น   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอารี เนื้อเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่  3 ขอเสนอกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี  
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน โดยมีการประชุมสามัญ
ประจำปี ดังนี้ 
สมัยที ่1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564    มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน             
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2564  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วนั            
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2564      มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 

  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
 

ขอเสนอตามนี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายวิเชียร  เนื้อเย็น   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิเชียร เนื้อเย็น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่ 7 ขอเสนอกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี  
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน โดยมีการประชุมสามัญ
ประจำปี ดังนี้ 
สมัยที ่1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2564  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน             
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2564  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วนั            
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30  สิงหาคม 2564    มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 

  สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
 

ขอเสนอตามนี้ครับ  โดยในแต่ละสมัยจะเป็นช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือน
ขอเสนอเพ่ือปรึกษาหารอืที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณนายวิเชียร เนื้อเย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ ที่เสนอวันประชุมดังกล่าวฯ 
มาครับ มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญนายวัชระ สมาชิกสภาฯ ม.6 ครับ 
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นายวัชระ  ใจฉลาด  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวัชระ ใจฉลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนรสิงห์  หมู่ที่  6 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุม สมัยที่  3 เริ่มตั้งแต่วันที่   
1 - 15 สิงหาคม 2564  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน ตามที่นางอารี เนื้อเย็น  
เสนอมาครับ เนื่องจากในเดือนสิงหาคม นั้น เป็นช่วงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
นรสิงห์ จะต้องเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ทางสภาฯ พิจารณา  
ผมจึงขอเสนอกำหนดวาระการประชุมในช่วงต้นเดือน เพราะหากมีปัญหาอะไรติดขัด 
ในเรื่องข้อบัญญัติ ทางสภาฯ จะได้ส่งเรื่องเสนอกลับให้ทาง อบต. ได้ทันครับ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายวัชระ ใจฉลาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ ที่เสนอวัน
ประชุมดังกล่าวฯ มาครับ มีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ครับ เชิญครับ หากไม่มี ผมจะ
ประชุมในวาระต่อไปนะครับ  

  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือ เพ่ือให้มติ
เห็นชอบ 

ทีป่ระชุม ไม่มีผู้เสนอกำหนดสมัยประชุมเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 
จำนวน 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน โดยมีการประชุมสามัญประจำปี ดังนี้  
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2564 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 15  สิงหาคม 2564  มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564 มีกำหนดสมัยประชุม 15 วัน 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.2 การกำหนดวันประชุม 
สมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ของแต่ละสมยัในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี จึงขอให้ประธานสภาฯ ได้หารือในที่ประชุม
ว่าจะกำหนดสมยัสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ.2565 ว่าจะเริ่ม เมื่อไร เดือนอะไร ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมานั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอโดย 
ไม่ต้องมีผู้รับรอง แต่ถ้าความเห็นไม่ตรง ขอให้ใช้มติเสียงข้างมากโดยวิธียกมือ ขอเชิญ
เสนอได้เลยครับ 

ทีป่ระชุม -รับทราบ- 
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นายลมัย  นกขนุทอง   เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่ 6 ขอเสนอการกำหนดวันประชุมสภา อบต.นรสิงห์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีกำหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ  จะมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมการลงมติ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ 
ตามท่ี นายลมัย นกขุนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่ 6   
เสนอการกำหนดวันประชุมสภา อบต.นรสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65  
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565  
มีกำหนด 15 วัน  

มีสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดวันประชุมสมัยประชุม
สภา อบต.นรสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
มีกำหนด 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2565  

ประธานสภาฯ   ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้วผมขอพักการประชุมไว้ก่อน และจะดำเนินการ
ประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. ครับ 

 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

ประธานสภาฯ  วาระต่อไป เป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในข้อ 4.3 เรื่องการพิจารณา 
โอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง โครงการ
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ หมวด 4 การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ทีป่ระชุม -รับทราบ- 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไป 
จะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.3 เรื่องการพิจารณาโอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง โครงการติดตั้ งป้ ายสัญญาณจราจร 
ลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน งบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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- โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน ปลัด อบต. ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 548 ,040.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาท-) ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่  28 มกราคม 2564 จำนวน 498,040.- (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบ 
บาทถ้วน-) โอนลดงบประมาณ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

- โอนเพิ่ม  ไปยัง  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการติดตั้งป้ายสัญญานจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)   
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากทาง อบต.นรสิงห์ ได้รับแจ้งจาก
ทางท่านผู้นำชุมชน ดังนี้ 

1. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เนื่องด้วย ถนนสายบ้านตะพุ่น - ลาดเค้าเหนือ อท.ถ.
31-001 หมู่ที่ 4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นถนนที่ใช้ในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ อีกท้ัง เชื่อมต่อจากถนนป่าโมก - 
อ่างทอง (สายใน) มายังตำบลนรสิงห์ ประกอบกับเป็นแหล่งชุมชน ซึ่งปัจจุบันไม่มี 
ไฟเตือนจราจร ประกอบกับถนนดังกล่าวมีรถวิ่งผ่านจำนวนมากและค่อนข้างใช้
ความเร็ว ทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เนื่องด้วยบริเวณถนนสายบ้านตะพุ่น - ลาดเค้าเหนือ 
อท.ถ.31-001 หมู่ที่ 5 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นถนนที่ใช้ใน
การสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ เชื่อมต่อไปยังตำบลเอกราชและ
ตำบลไผ่ดำพัฒนา ซึ่งปัจจุบันไม่มีไฟเตือนจราจร ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีรถวิ่ง
ผ่านจำนวนมากและค่อนข้างใช้ความเร็ว เนื่องจากเป็นทางโค้งและมีทางแยกเข้า
ตำบลนรสิงห์ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกดิอุบัติเหตุได้ 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนชาว
ตำบลนรสิงห์ ครับ 

ทาง อบต.นรสิงห์  จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาเรื่องการพิจารณาโอน 
ลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง โครงการติดตั้ง
ป้ายสัญญาณจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน งบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

- โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน ปลัด อบต. ต้ังงบประมาณไว้
จำนวน 548 ,040.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาท-) ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 498,040.- (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาท
ถ้วน-) โอนลดงบประมาณ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 
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- โอนเพิ่ม  ไปยัง  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการติดตั้งป้ายสัญญานจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)   
จึงขอชี้แจงให้ ทางสภาฯ ได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทาง นายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุม
ในวาระต่อไป  

  ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 4 ครับ เชิญครับ 

นางวรรณา ออมสิน  ไม่ทราบว่าป้ายสัญญาณจราจรที่จะติดในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ทางผู้ใหญ่ได้แจ้ง
หรือไม่คะว่าจะติดตั้ง ณ จุดไหน บริเวณใด 

นายก อบต.นรสิงห ์  ทาง อบต.นรสิงห์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่ตามท่ีทางท่านผู้นำชุมชน
ได้แจ้งมา ก็พบว่า ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 เป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
จากการใช้รถใช้ถนน ผมคาดว่าจะติดป้ายสัญญาณจราจร ณ บริเวณก่อนถึง
ทางเข้าวัดกุญชรชาติการาม ครับ เพราะมีพ่ีน้องประชาชนเข้า - ออก จำนวนมาก
ในแต่ละวัน จึงเป็นจุดที่เหมาะสม หรือทางสภาฯ จะเสนอบริเวณจุดไหนที่
แตกต่างกนัหรือไม่ครับ 

นางวรรณา ออมสิน  ดิฉัน เห็นด้วยกับทาง อบต. ค่ะ ว่าบริเวณก่อนทางเข้า – ออก วัดกุญชร
ชาติการาม มีรถและประชาชนจำนวนมาก ซึ่งรถที่จะมาถึงจะได้ชะลอความเร็ว 
หากมีป้ายสัญญาณจราจร กำกับ เพราะรถที่ขับมาบางทีใช้ความเร็วจะได้ลด
ความเร็วลงค่ะ จะได้ลดปัญหาทางอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ประชาชนค่ะ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นางวรรณา ออมสิน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เสนอมา มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

  หากไม่มีผมขอประชุมในวาระต่อไปครับ 
  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ

การโอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง โครงการ
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน  

- โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน ปลัด อบต. ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 548 ,040.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาท-) ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 498,040.- (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาท
ถ้วน-) โอนลดงบประมาณ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน-) 
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- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภั ย งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่ าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการติดตั้งป้ายสัญญานจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน-) 

 มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มา
ประชุม  จำนวน 13 คน   

เห็นชอบ จำนวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 
โดยให้โอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรื่อง โครงการติดตั้ งป้ายสัญญาณจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน 
งบประมาณที่ขออนุมัติโอนลด - เพิ่ม เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 
240,000.- บาท (-สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน-) รายละเอียดดังนี้ 

- โอนลด งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน ปลัด อบต. ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 548 ,040.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาท-) ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 498,040.- (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน-) 
โอนลดงบประมาณ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน-) 

- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภั ย งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่ าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการติดตั้งป้ายสัญญานจราจรลดความเร็ว พร้อมไฟสัญญาณเตือน  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน-) 

 

ประธานสภาฯ  วาระต่อไป เป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในข้อ 4.4 เรื่อง การพิจารณา
โอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณที่ขอ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- โอนลด งบประมาณ แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 355,320.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) โอนลด
จำนวน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
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- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000.- บาท  
(-สามหมื่นบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์  ในส่วนของรายละเอียดจะขอเชิญทาง รองปลัด อบต.นรสิงห์ เป็นผู้ชี้แจง
ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

รองปลัด อบต.นรสิงห์  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สำหรับการขออนุมัติโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จำนวน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งความจำเป็นที่เราต้องจัดซื้อ
เนื่องจาก ตอนนี้ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความ
ละเอียดในการคำนวณ โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานทั่วไปนั้น จะเป็นสำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ทางกองคลังมีคอมพิวเตอร์ที่สเปคต่ำกว่า ไม่สามารถใช้ในการ
ทำงานได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ เหมาะกับงานแผนที่ภาษีและ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จึงจำเป็นต้องขออำนาจจากทางสภา ในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ ซึ่งทาง 
อบต. ไม่ได้บรรจุการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ในส่วนงานกองคลังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาฯ ในการพิจารณา
อนุมัติเพราะคอมพิวเตอร์ อยู่ในหมวดครุภัณฑ ์ครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทาง นายกฯ  และรองปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการ
ประชุมในวาระต่อไป 

  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
การโอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง จัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
งบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000.- บาท (-สามหมื่น 
บาทถ้วน-) 

- โอนลด งบประมาณ แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 355,320.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) โอนลด
จำนวน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
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- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000.- บาท  
(-สามหมืน่บาทถ้วน-)   

มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัต ิโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มา
ประชุม  จำนวน 13 คน   

เห็นชอบ จำนวน   10  คน 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)  
โดยให้โอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม งบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000.- บาท  
(-สามหมื่นบาทถว้น-) รายละเอียดดังนี้ 

- โอนลด งบประมาณ แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งงบประมาณไว้
จำนวน 355,320.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) โอนลด
จำนวน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000.- บาท  
(-สามหมืน่บาทถ้วน-) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะสอบถาม
หรือไม่เชิญเสนอได้ 

นายก อบต.นรสิงห ์  ขออนุญาตครับ ในวาระของเรื่องอ่ืนๆ ก็จะขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านผู้นำทุกท่าน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรง
กับวันที่ 26 ก.พ. 64 จะมีการทำบุญในตอนเช้าที่วัดปราสาท และเวียนเทียน 
จากนั้น ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติครับ 
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นายก อบต.นรสิงห ์  และอีกเรื่องคือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ จะดำเนินโครงการ

ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยจะลงพ้ืนที่ในแต่ละหมู่  
ในวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดและหนังสือเชิญจะแจกให้ 
ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับ 

  เรื่องสุดท้ายทางองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  จะดำเนินการ
ขับเคลื่อนเรื่องการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะจากต้นทางถึงปลายทาง และจะทำ MOU เรื่องการคัดแยก ให้ความรู้เรื่อง
การทำน้ำหมักแบบฝังกลบ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ครับ ขอบคุณครับ 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ และท่านผู้นำทุกท่านและเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวฯ 

นะครับ ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ หรือเสนออีกหรือไม่ครับ  
หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

   

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

               (นายบุญสม การสมพิศ)    
              สมาชิกสภา อบต.นรสิงห ์หมู่ที่ 1      
                        เลขานุการสภาฯ 

ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้ว เมือ่วันที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  แล้ว 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
    (นายพะเนียด พวงศิร)ิ   

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

 
 
 

    

(ลงช่ือ)              กรรมการ  
        (นางอารี เนื้อเย็น)   

           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
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    (ลงชื่อ)      กรรมการ  
     (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 
 

สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 
 
 

(ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสวอง นิยมสุข) 

        ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนรสิงห ์


