
 

 
รายงาน การประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2563 
ครั้งที่ 1/2563 

วันศุกรท์ี่  25  กันยายน  พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 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. 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  เอ่ียมมงคล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 7 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางปราณี  กลิ่นบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ 2 

 
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. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
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13. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
14. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
16. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
17. นางณิชาภัทร  เรียนชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
18. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
19. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวกมลชนก  บุบผาศรี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
22. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23. นางสาวกนกวรรณ  กันศิริ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
24. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
25. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
26. นางสาววนันญา  ไชยวงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
30. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31. นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32. นายอนุสิทธิ์  รักกลิ่น   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้ มีสมาชิกสภา 

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน 12 ท่าน ลากิจ จำนวน 1 ท่าน คือ นางปราณี กลิ่นบุญมา สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 2  ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ท่าน จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  ครับก่อนจะเข้าสู่การประชุมสภาฯ ผมขอให้ทุกท่าน ยืนไว้อาลัย ให้กับ 
นายพยนต์ รักกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ซึ่งถึงแก่กรรม 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 1 นาทีครับ ขอบคุณครับ 

  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สวัสดีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที ่1/2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ 36 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕63             
ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม  

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1                    
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 12 คน   

เห็นชอบ จำนวน     9  คน 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
 งดออกเสียง จำนวน      3  คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ตามข้อ 3.1 รายงานยอดเงินสะสม
ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์ ในเรื่องของการรายงานยอดเงินสะสม จะให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ขอเชิญครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอรายงานยอดเงินสะสม  
ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 ดังนี้ค่ะ รายละเอียดตามงบทดลอง ยอดเงิน
สะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,893,728.67 บาท (-สามล้านแปดแสน
เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) ค่ะ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ 2563 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 3,893,728.67 บาท (-สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพัน 
เจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ -) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
ซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 ซึ่งเป็นการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ทาง
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน 
พับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ 
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไป
จะเป็นการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 ในข้อ  
4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ชนิดแบบอัดท้าย เป็นรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ และมีกำลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวนเงิน 2,265,000.00 บาท (-สองล้าน 
สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งขออนุมัติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ 
ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
ในฐานะของทางคณะผู้บริหารเห็นถึงความจำเป็นและการแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน
ในด้านต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ 
ซึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เราต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เราได้ทำการประชาคมจากความต้องการของพ่ีน้อง
ในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ ซึ่งจะทำให้การที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมนั้นอีกข้อหนึ่ง คือ สถานะการเงินการคลัง ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง  
ได้ชี้แจงว่ายอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,893,728.67 บาท (-สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
แปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) นั้น ในการที่เราจะจ่ายขาด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่นนั้น ผมในฐานะผู้บริหารจึงได้เสนอและขอให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาจ่ายขาดโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ชนิดแบบอัดท้าย 
เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว 
ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ และมีกำลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวนเงิน 2,265,000.00 บาท (-สองล้าน 
สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งขออนุมัติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ทั้งนี้ ทางกองคลัง
ได้สำรวจและพิจารณากันเงินงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำแล้ว 
พบว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ ประกอบกับ
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้รายได้ของ อปท. ลดลง  
เงินที่ได้รับการจัดสรรก็ลดน้อยลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการตราพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ภาษี 
บางประเภทที่เป็นรายได้ของ อปท. ก็ต้องละเว้นการเก็บไปอีก 3 ปี ทำให้งบประมาณ
ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ ซึ่งในการจัดซื้อมีความจำเป็นเพราะรถยนต์บรรทุกขยะ
คันเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หากใช้งานต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น 
ทาง อบต. จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติในการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะเพ่ือทดแทนคันเดิมที่มีสภาพชำรุดและเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 
4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ชนิดแบบอัดท้าย เป็นรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ และมีกำลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวนเงิน 2,265,000.00 บาท (-สองล้าน 
สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งขออนุมัติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)   

 



 

 

-6- 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่
เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน  
ชนิดแบบอัดท้าย เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า  
4 สูบ 4 จังหวะ และมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวนเงิน 
2,265,000.00 บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งขออนุมัติ
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท  
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)  มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัต ิโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 
ข้อ 4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ชนิดแบบอัดท้าย เป็นรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว  
ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ และมี
กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวนเงิน 2,265,000.00 บาท  
(-สองล้านสองแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งขออนุมัติการพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)   

 

 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 12 คน   
เห็นชอบ จำนวน     9  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
 งดออกเสียง จำนวน      3  คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา 4.2 การพิจารณาการขออนุมัติ
กันเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) เป็นจำนวนเงิน 1,765,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ก่อนที่จะพิจารณาในข้อ 4.2 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่ าย  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 
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 ต่อสภาทอ้งถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
มีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพัน  

  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” ขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไป
จะเป็นการพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (กรณี ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) เป็นจำนวนเงิน 
1,765,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ขอเชิญทาง
นายกเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์   ในเรื่องของการขออนุมัติกันเงิน ขอเชิญทางผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ สืบเนื่องจากราคารถยนต์บรรทุกขยะ 
จำนวนเงิน 2,265,000.00 บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และ
ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท 
(-ห้าแสนบาทถ้วน-) ดังนั้น ยอดที่จะขออนุมัติ กันเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 1,765,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณากันเงินงบประมาณดังกล่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดในการขออนุมัติ 
กันเงิน ในข้อ 4.2 การพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) เป็นจำนวน
เงิน 1,765,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญ
เสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 
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ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติ
อนุมัติการกันเงินในข้อ 4.2 การพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) เป็นจำนวนเงิน 
1,765,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) มีสมาชิก 
ท่านใด มีมติอนุมัต ิโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกันเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) 
เป็นจำนวนเงิน 1,765,000.00 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนห้าพัน 
บาทถ้วน-) 

 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 12 คน   
เห็นชอบ จำนวน     9  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
 งดออกเสียง จำนวน      3  คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระที ่5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่
จะสอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

 
 

มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

 
 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีท่านใดเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอปิด
การประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 

 
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
 
ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว 
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              (ลงช่ือ)       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายพะเนียด พวงศิริ)   

          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 
 
      (ลงชื่อ)          กรรมการ  

              (นางอารี เนื้อเย็น)   
            สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 
 

  (ลงช่ือ)              กรรมการ  
             (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

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

  (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสวอง นิยมสุข) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 

  


