
 
 

รายงาน การประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2563 

คร้ังที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 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. นายพยนต์  รักกลิ่น   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
4. นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
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 5 
10. นายสุรชัย  จันทร์กอฮอ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
11. นายวีระ  ดีบุกคำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
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12. นางสาวขวัญหทัย  เริงยทุธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
13. นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
15. นางน้ำทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
16. นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
17. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
18. นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
19. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
20. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติงาน      
21. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
22. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
23. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
24. นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
25. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
26. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 
27. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
28. นางสาวกมลชนก  บุบผาศร ี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
29. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
30. นางสาวกนกวรรณ  กันศริ ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
31. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
32. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
33. นายอุดม  พงไพร   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
34. นายไพเราะ  กันศิริ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
35. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
36. นายชานน  จิตร์สมบรูณ ์  คนงานทั่วไป 
37. นายดาสวรรค์  พวงศิริ  คนงานทั่วไป 
38. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
39. นางสาววนันญา ไชยวงษ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
40. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
41. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
42. นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
43. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
44. นายธวชัชัย  โพธิ์มณี   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
45. นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ท่าน จึงขอเชิญประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาฯ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2563  
ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นั้น ขอให้สมาชิก 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหน 
ทีไ่ม่ถูกต้องขอได้แจ้ง ให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติ 
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1            
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปเป็นเรื่องเพื่อทราบ ตามข้อ 3.1 รายงานยอดเงินสะสม ประจำปี 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563  ขอเรียนเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู ้ชี ้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายก อบต.นรสิงห ์ ในเรื่องของรายงานยอดเงินสะสม จะให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ขอเชิญครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่าน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่ านค่ะ รายงานเงินสะสม ณ วันที่  30 เมษายน 2563 ยอดคงเหลื อ 
5,439,688.67 บาทค่ะ ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ 
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ประธานสภาฯ ตามที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
ข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้ดำเนินการประชุม
ในวาระต่อไป 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา 

 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1 
หน้าบ้านนางบรรจง พลที งบประมาณ 120,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน-) ก่อนที่จะพิจารณาในข้อ 4.1 ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
รายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 
 

เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมขอนำเรียนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ายใน่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญ 
นายก อบต.นรสิงห์  ได้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขคำชี้แจงเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

 
 

นายก อบต.นรสิงห ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืน 
จะขอนำเรียนว่า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ที่ได้ระบุไว้ว่า โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางบรรจง พลที 
ซ่ึงผิดจากระเบียบพิกัดของทางกรมชลประทาน ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า สะพานจะต้อง
มีระยะห่างกันจากสะพานเดิม 100 เมตรขึ้นไป ซึ่งถ้าสร้างบริเวณหน้าบ้าน 
นางบรรจง พลที ระยะไม่ถึง 100 เมตร ทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างสะพานได้ 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
ขอเชิญทางกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 
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นายช่างโยธาชำนาญงาน เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก 
กองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1 หน้าบ้าน
นางบรรจง พลที  เนื่องจาก ก่อนที่จะทำการก่อสร้างสะพานข้ามคลองนั้น  
ทางกองช่างได้ไปตรวจสอบพ้ืนที่และได้ปรึกษากับฝ่ายโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษายางมณี แล้วพบว่า พิกัดที่จะทำการก่อสร้างสะพานผิดจากระเบียบ
ของกรมชลประทาน โดยระเบียบได้กำหนดไว้ว่า ในการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลองนั้น สะพานจะต้องมีระยะห่างกัน 100 เมตรขึ้นไป ผมจึงได้ประชุม
คณะกรรมการในการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะสร้างสะพานข้ามคลอง ซึ่งใน
การก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ได้ทำให้คุณภาพ หรือปริมาณเปลี่ยนไป อีกทั้ง 
ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรไปมา 
มากขึ้นอีกด้วย เพราะสถานที่ที่สร้างสะพานข้ามคลองนั้น มีบ้านเรือนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์หลายครัวเรือน และในการย้ายสถานที่ก่อสร้างสะพานนั้น ไม่ได้
กระทบต่อประชาชนผู้ที่ร้องขอให้ทำการก่อสร้างสะพาน ซึ่งในการย้ายสถานที่ 
ในการก่อสร้างไม่เป็นการทำให้ราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น เพ่ือให้
การก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างสูงสุด จึงขออำนาจจากสภาฯ  
ในการพิจารณาแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย ดังนี้    

ข้อความเดิม 
 - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
เพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ฝั่ ง 1 ขวา 3 ซ้ าย 3 ซ้ าย บริ เวณหมู่ที่  1  
หน้าบ้านนางบรรจง พลท ีงบประมาณ 120,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 
เพ่ือเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.นรสิงห์ 
หน้าที่ 49 ลำดับที่ 57 
 

ข้อความแก้ไขคำชี้แจง 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง  
เพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 120,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบต.นรสิงห์  หน้าที่  49 
ลำดับที่ 57 
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ประธานสภาฯ ตามที่ทาง นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
มีข้อซักถาม หรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มี จะได้ดำเนินการ 
ลงมติในที่ประชุมสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

จากเดิม คือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางบรรจง พลที งบประมาณ 
120,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  

เปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพ่ือก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลองฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย บริเวณหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 งบประมาณ 120,000 บาท 
(-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง  
ฝั่ง 1 ขวา 3 ซ้าย 3 ซ้าย  

  จากเดิม บริเวณหมู่ท่ี 1 หน้าบ้านนางบรรจง พลท ี
  เปลี่ยนเป็น บริเวณหมู่ท่ี 1, หมู่ที่ 5 

 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 
 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไป เป็นการพิจารณา ข้อ 4.2 และ ข้อ 4.3  
ซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยครับ 

 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ 
จากสภาท้องถิน่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
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 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน 
พับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ 
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการ 
ใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็น
การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563 ข้อ 4.2 เรื่องการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการจัดทำ โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หมู่ที่ 6 (ระบบประปา หมู่ที่ 6) 
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 470,881.80 บาท  
(-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์-) ขอเชิญ นายกฯ  
ไดเ้ป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน การในที่ อบต.นรสิงห์ จะขออนุมัติในการดำเนินการจ่ายขาด
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ซึ่งสภาพบ่อบาดาลเก่าของ หมู่ที่ 6 มีความ
ลึกอยู่ที่ 130 เมตร จึงได้สอบถามไปทางกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดอ่างทองว่า  
ณ ปัจจุบัน ด้วยสภาพพ้ืนที่ของอำเภอป่าโมก ความเหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำ
บาดาล ควรมีความลึกอยู่ที่ระดับเท่าไร ก็ได้คำตอบมาว่า ระดับความลึกที่เหมาะสม
สำหรับการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคควรมีความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
จึงจะได้น้ำที่มีคุณภาพครับ ซึ่งปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 6 พบอยู่ตอนนี้ 
ก็คือ น้ำมีสีเหลืองและมีกลิ่น แนวทางในการแก้ไขจะต้องขุดให้ลึกลงไปอีกเพ่ือให้
ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค จึงมีความจำเป็นที่จะขอพิจารณา
อนุมัติจากสภาฯ ในการจ่ายขาดโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หมู่ที่ 6 (ระบบ
ประปา หมู่ที่ 6) รายละเอียดขอให้ทางกองช่างได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบครับ 
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นายช่างโยธาชำนาญงาน เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก 
กองช่าง ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 6 ว่าน้ำ 
ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค มีสีเหลือง มีกลิ่น และมีตะกอน ผมจึงไปตรวจสอบ
พบว่า บ่อบาดาลเดิมที่ใช้งานทุกวันนี้ มีความลึกเพียง 130 เมตร ซึ่งทำให้น้ำไม่มี
คุณภาพพอที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือที่จะ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน โดยเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่  
ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร เพ่ือที่จะได้ลึกถึงตาน้ำและได้น้ำมาใช้ประโยชน์ 
ในการอุปโภคบริโภค และเพ่ือใช้ในการเกษตร จึงขออำนาจจากสภาฯ ในการ
พิจารณาจ่ายขาดโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หมู่ที่ 6 (ระบบประปา หมู่ที่ 6) 
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 470,881.80 บาท  
(-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์-)  

ประธานสภาฯ ตามที่ นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ชี้แจง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หมู่ที่ 6 
(ระบบประปา หมู่ที่ 6) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 
470,881.80 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์-)  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้
หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ              
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
หมู่ที่  6 (ระบบประปา หมู่ที่  6) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  
เป็นจำนวนเงิน 470,881.80 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาท
แปดสิบสตางค์-) มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครบั 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร หมู่ที่ 6 (ระบบประปา 
ห มู่ที่  6 ) ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่ าโมก จั งหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 
470,881.80 บาท (-สี่แสนเจ็ดหม่ืนแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์-) 

 

 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 
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ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 – 7  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่  1 (ถนนเส้นหน้า อบต.นรสิงห์) ตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 381,984 บาท (-สามแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) ขอเชิญนายกฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน การที่ อบต.นรสิงห์ จะดำเนินการจ่ายขาดซ่อมแซมผิวจราจร 
เนื่องจาก ถนนเส้นนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บางช่วงมีการชำรุด เสียหายและถนนแตกแยะเป็นร่อง ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนอีก
เส้นหนึ่งที่พ่ีน้องประชาชนจะเดินทางมาติดต่อราชการ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
ต่อผู้ใช้ถนนเส้นนี้ได้ครับ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม
ให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณภาพ จึงจำเป็น ที่จะขออำนาจอนุมัติจากสภาฯ  
ในการพิจารณาจ่ายขาดโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 – 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 1 (ถนนเส้นหน้า อบต.นรสิงห์) 
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 381,984 บาท  
(-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ตามที ่นายกฯ ได้ชี้แจง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 – 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่  1 (ถนนเส้นหน้า  
อบต.นรสิงห์ ) ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 
381,984 บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มี
จะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่  1 – 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย 
หมู่ที ่1 (ถนนเส้นหน้า อบต.นรสิงห์) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
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เป็นจำนวนเงิน 381,984 บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)  
มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 – 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้ าย หมู่ที่  1 (ถนนเส้นหน้า  
อบต.นรสิงห์) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน 
381,984 บาท (-สามแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) 

 
 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิดดำเนินการประชุม
ต่อไปอีกครัง้ในเวลา 13.00 น. 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

เลขานุการสภา อบต.     ขณะนี้เวลา 13.30 น. แล้ว ตามเวลาที่ได้นัดหมายและสมาชิกสภาอบต.นรสิงห์  
อยู่ ครบ จำนวน 13 ท่ าน ถื อว่ าครบองค์ประชุมและมี ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม  
จำนวน 45 ท่าน จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ต่อไป 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ในข้อ 4.4 และ ข้อ 4.5 การพิจารณา 
การโอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้ง
เป็นรายจ่ายใหม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการโอนงบประมาณ ขอเชิญครับ 

 
 

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

 

ที่ประชุม --รับทราบ-- 
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ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ในข้อ 4.4 และการพิจารณาการ 
โอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็น
รายจ่ายใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ชั้นสูง ขนาด 91x45x183 เซนติเมตร 
จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท 
(-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

นายก อบต.ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากทาง อบต.นรสิงห์ ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ซ่ึง ณ ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่และ
พนักงานมาอยู่เวรประจำสำนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ในด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น ชุดฟอร์มที่ไว้ใช้ใส่ในการปฏิบัติหน้าที่  
ยังไม่มีที่เก็บให้เป็นสัดส่วน อีกท้ังเจ้าหน้าที่และพนักงานจะได้ไว้เก็บสิ่งของส่วนตัว  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ครับ สำหรับรายละเอียดจะให้ทาง
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องได้ชี้แจงให้ทกุท่านได้รับทราบครับ 

นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ในข้อ 4.4 และการพิจารณาการโอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                          งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ชั้นสูง      
                                          ขนาด 91x45x183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต. 
                                              กำหนด เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (-หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน -) ซึ่ งมี 
                                        รายละเอียด ดังนี้ 

- โอนลดงบประมาณฯ  
จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานประจำปี 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 

- รายการใหม่  
เพ่ือจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ชั้นสูง ขนาด 91x45x183 เซนต ิเมตร  

จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท 
(-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  

 
 
 

ทั้งนี้ จัดซื้อเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพนักงานที่มาอยู่เวรค้างคืน 
ในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สำนักงาน อบต.นรสิงห์ ได้มีตู้ไว้เก็บ
สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ชุดสำหรับปฏิบัติหน้าที่  แทนตู้ล็อกเกอร์เก่าที่เล็ก
และชำรุด เป็นสนิมครับ  

ประธานสภาฯ  ตามที่ นายกฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม
ข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุม
ในวาระต่อไป 
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ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้มติอนุมัติฯ 
การโอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้ งเป็นรายจ่ายใหม่ เพื่ อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์  6 ชั้นสู ง ขนาด 91x45x183 
เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามท่ี อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 
15,000 บาท (-หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน -) มีสมาชิกท่านใด มีมติอนุ มัติ   
โปรดยกมือครับ 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุม มีมติอนุ มัติ เป็นเอกฉันท์ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 6 3  เพื่ อ จั ดซื้ อตู้ ล็ อก เกอร์  6  ชั้ น สู ง  ขนาด 
91x45x183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้  คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่  อบต.
กำหนด โอนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพนับาทถว้น-) 
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   

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

และเลขานุการสภาฯ) 

 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื ่อตั ้งเป็นรายจ่ายใหม่ ข้อ 4.5 เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 
ขนาด 88x40x87 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.
กำหนด เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (-สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ 
ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สำหรับในการโอนงบประมาณในส่วนนี้ เพ่ือเป็นการจัดซื้อตู้เหล็ก
บานทึบ ซึ่งมีขนาด 88x40x87 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์
ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (-สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
ซึ่งเป็นของสำนักปลัด ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบครับ 

 
นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ในข้อ 4.5 เป็นการพิจารณาการโอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                            งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั ้ง เป ็นรายจ ่าย ใหม ่ เพ่ือจัดซื้อตู้ เหล็กบานทึบ  
                                         ขนาด 88x40x87 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.      
                                            กำหนด เป็ นจำนวนเงิน 3,500 บาท  (-สามพันห้ าร้อยบาทถ้วน -) ซึ่ งมี    
                                          รายละเอียด ดังนี้ 
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- โอนลดงบประมาณฯ  
จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานประจำปี 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 

 

- รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ขนาด 88x40x87 เซนติเมตร 
จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท 
(-สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 
 

ทั้งนี้ จัดซื้อเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ได้ใช้เก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน  
ณ สำนักงาน อบต.นรสิงห์ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เอกสารทางราชการ
เสียหายและสูญหายครับ      

ประธานสภาฯ  ตามที่ นายกฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม
ข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีจะได้ดำเนินการ
ประชุมในวาระต่อไป 

 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติฯ  
การโอนลด - เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังเป็น
รายจ่ายใหม่ เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ขนาด 88x40x87 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (-สามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน-) มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัต ิโปรดยกมือครบั 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุ มัติ เป็นเอกฉันท์ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อตู้ เหล็กบานทึบ ขนาด 88x40x87 
เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะครุภัณฑ์ตามที่ อบต.กำหนด โอนงบประมาณ
เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท (-สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 
 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีข้อเสนอ
เพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
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นายก อบต.ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนให้ท่านผู้นำ ฝ่ายปกครอง และทุกท่าน
ได้รับทราบครับ ด้วยจังหวัดอ่างทองได้กำหนดเขตผังเมือง และขอคำปรึกษาจาก
ทุกท่านในการที่วางหลักเกณฑ์และกำหนดเขตผังเมืองของพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ว่า
จะไปในทิศทางไหน เพ่ือลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต จะเห็นได้ว่าหลักๆ  
เรากำหนดพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ไว้เป็นสีเขียว ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวคือพ้ืนที่เกษตรกรรม  
ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะทางด้านการเกษตร แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนไปโดยมี 
บ่อทราย ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ได้กำหนดไปแบบนั้น ณ วันนี้อยากให้ทุกท่าน 
ได้มองภาพรวมในตำบลของเราว่า ในพื้นที่ตรงไหนที่อยากให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
ตรงไหนควรเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม หรือตรงไหนที่จะเป็นเขตชุมชน และในลำดับ
ต่อไปเราจะลงพ้ืนที่ไปประชาคมให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบว่า พ้ืนที่ตรงไหน
เป็นพ้ืนสีอะไร ท่านผู้นำจะต้องทราบก่อนว่า สีไหน หมายถึง พ้ืนที่อะไรครับ  
ซ่ึงถ้าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น ไม่สามารถทำ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ ได้ สำหรับข้อดีในการที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ก็คือ ปัญหาเรื่องมลภาวะก็จะไม่มีในพ้ืนที่ตำบลของเรา แต่ถ้ากำหนดเป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมก็สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดครับ ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตถ้าเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมจะมีปัญหา
ด้านมลภาวะมากน้อยเพียงใด แต่ข้อดีก็คือราคาที่ดินก็จะมีราคาสูงขึ้น หรือในเขต
ชุมชนหนาแน่น คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 นั้นจะอยู่ในลักษณะชุมชนหนาแน่น 
สามารถที่จะกำหนดเป็นพ้ืนที่อะไรได้บ้าง แนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร 
ได้บ้าง เช่น 1. พ้ีนที่เกษตรกรรม  2. พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม  3. เขตพ้ืนที่
ชุมชน ณ วันนี้ เราจะร่วมกันกำหนดผังเมืองของตำบลนรสิงห์ของเราร่วมกัน  
ผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ไปประชุมมาได้อธิบายรายละเอียดให้ทุกท่าน 
ได้ทราบ หากมีข้อซักถามเชิญเลยนะครับจะได้คลายความสงสัยและมีความเข้าใจ 
ไปในทิศทางเดียวกัน หากเราไม่ทราบจะได้สอบถามไปทางโยธาจังหวัดต่อไปครับ 
เพราะในการกำหนดผังเมืองนั้นจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และ
เสนอท่านผู้ว่าลงนามต่อไป เพ่ือที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับ ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ครับ  

นายช่างโยธาชำนาญงาน เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ
ผังเมืองนั้น อำเภอป่าโมกของเราผังเมืองเดิมเราเป็นพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบันได้
เปลี่ยนไป ซึ่งหลักๆ ในพ้ืนทีต่ำบลนรสิงห์จะมีเขตพ้ืนที่หลักๆ ก็คือ  

1. เขตชุมชน คือ การสร้างอาคารบ้านเรือน เป็นชุมชนที่มีความ
หนาแน่นน้อย โดยกำหนดเป็นสีเหลือง  

2. เขตอุตสาหกรรม ของเราก็จะเป็นบ่อทราย ในโซน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 7 ซึ่งเขตอุตสาหกรรมจะกำหนดเป็นสีม่วง  

3. เขตเกษตรกรรม ก็จะเป็นพ้ืนที่สีเขยีว  
ก็จะรบกวนทางผู้นำช่วยกันกำหนดพื้นที่ว่าจะกำหนดเป็นสีอะไรครับ  
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นายก อบต.ฯ  ตามที่นายช่างอธิบาย เชื่อว่าหลายๆ ท่านก็ยังสงสัย หรือมีคำถามอยู่ในใจ ซึ่งใน
เขตชุมชนหนาแน่นเราก็คงจะต้องคงไว้ โดยกำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมก็คง
จะไม่เหมาะ ในส่วนที่สีเขียวเราจะกำหนดให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเราก็จะต้อง
ศึกษาว่าประชาชนของเราประกอบอาชีพทำนา ทำสวนอยู่หรือไม่ หรืออย่างในกรณี
พ้ืนที่ที่เป็นบ่อทรายจะทำให้เป็นพ้ืนที่การเกษตรก็คงจะไม่ได้ ผมขอยกตัวอย่าง 
ในกรณีหมู่ที่ 1 ทางทิศตะวันตกหลังจากโรงงานก็จะเป็นบ่อทราย จากบ่อทรายไปก็
จะเป็นโรงอิฐ ออกไปทางท่อยายเผือดก็จะเป็นบ่อทรายทั้งนั้น พ้ืนที่ทางการเกษตร 
ก็จะลดน้อยลงซึ่งเราจะกำหนดได้ หรือท่านจะวางทิศทางในอนาคตว่าจะมีพ่ีน้อง
ประชาชนขยายถิ่นฐานการสร้างบ้านเรือนท่านก็สามารถกำหนดสีไว้ได้ แต่ผังเมือง
รวมนี้จะใช้งานได้ 5 ปี หลังจากประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในจังหวัด
อ่างทองยังไม่มีที่ ไหนประกาศใช้  ก็เลยเร่งดำเนินการให้เสร็จ ประกอบกับ
สถานการณ์โควิดจึงต้องเลื่อนการประชุมหลายๆ อย่างออกไปครับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโซนที่เป็นแนวเขตติดต่อระหว่างตำบลนรสิงห์กับตำบลเอกราช, ตำบล 
นรสิงห์กับตำบลจำปาหล่อ และตำบลนรสิงห์กับตำบลไผ่ดำพัฒนา ทางโยธาก็ได้
แนะนำว่าควรจะกำหนดเขตผังเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เราก็จะต้องดูว่า 
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ก็อยากให้ท่านผู้นำลองไปสอบถามความเห็น
จากพ่ีน้องประชาชนในหมู่ของท่านให้ช่วยกันกำหนดเขตผังเมืองไปพร้อมๆ กัน 
รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 จะพบ
ปัญหาว่าหมู่ที่ 5 ซึ่งพ้ืนที่มีสีที่ไม่ตรงกันกับพ้ืนที่ภาษี ซึ่งเราจะยึดตามแผนที่ภาษี
นะครับ จะให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ทางท่านผู้นำได้รับทราบตามเอกสารที่แจกไปครับ 

นางสาวกนกวรรณ กันศิริ  เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ เอกสาร 
ผู้ช่วยนายชา่งโยธา  ที่ได้แจกไปนั้น ก็ได้ไปขอมาจากทางโยธาธิการและผังเมืองค่ะ โดยทาง อบต. 

ได้สำรวจเบื้องต้นแล้ว พบว่า ไม่ตรงจากความเป็นจริงของเรา ว่าเดิมเราได้
กำหนดโซนไว้อย่างไร จึงอยากจะรบกวนท่านผู้นำได้กำหนดแนวเขตในแต่ละหมู่
ของท่านว่าสิ้นสุด ตรงไหนอย่างไร เพ่ือที่จะแก้ไขแนวเขตให้ถูกต้องต่อไปค่ะ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน ขออนุญาตครับ รบกวนทางท่านผู้นำได้เปิดเอกสารที่แจกไปพร้อมๆ กันครับ
เอกสารชุดนี้ผมได้ขอจากทางโยธา ที่ไล่ตามหลักเขตซึ่งไล่จากหลักที่ 1 ไปสิ้นสุด
ตรงไหน จากหลักที่ 2 สิ้นสุดตรงไหน จะมีแนวเขตเป็นเส้นจุดกลมๆ นะครับ  
ทางโยธาก็จะกำหนดพิกัดให้ครับ ซึ่งพ้ืนที่ของตำบลนรสิงห์จะสิ้นสุดที่หลักเขต 
ที่ 21 ซึ่งแนวเขตหมู่ที่  5 ขยับถอยลดลงมาจากวัดช้าง และโรงเรียนชุมชน 
วัดปราสาท จากนั้นมาสิ้นสุดที่โรงสีครับ ซึ่งในการกำหนดผังเมืองผมก็ได้ระบุ 
สีคร่าวๆ ไว้บ้างแล้ว หากท่านผู้นำตรวจดูแล้วมีตรงไหนที่จะปรับแก้เชิญชี้แจงได้
เลยครับ  

นายก อบต.ฯ  แล้วอย่างเขตชุมชนสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับ เปิดปั๊มน้ำมันได้ไหมครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน ปั๊มเปิดได้แต่เป็นแบบปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) ทำการเกษตรได้เล็กน้อย 
เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ทำได้ในเขตชุมชน  
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กำนันตำบลนรสิงห์ ขอสอบถามครับ พ้ืนทีส่ีเขียวสามารถทำอุตสาหกรรมได้ไหมครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน ในเขตพ้ืนที่สีเขียวไม่สามารถทำอุตสาหกรรมได้ครับ ทำการเกษตรได้อย่างเดียวครับ 

กำนันตำบลนรสิงห ์ พ้ืนทีส่ีม่วง ซึ่งเปน็เขตอุตสาหกรรมสามารถทำการเกษตรได้ไหมครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน สามารถทำการเกษตรได้ครับ 

กำนันตำบลนรสิงห ์ พ้ืนที่สีเขียวสามารถสร้างหอพักได้ไหมครับ แล้วพ้ืนที่สีอะไรถึงจะสามารถ 
สร้างหอพักได้ครับ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา พ้ืนที่สีเหลืองค่ะ สามารถสร้างหอพักได้ค่ะ  

นายก อบต.ฯ สีเหลือง หมายถึง เขตชุมชนหนาแน่นใช่ไหมครับ แล้วในส่วนของสีเหลืองเห็น
แบ่งเป็นหลายระดับสี เช่น สีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม สีส้ม ก็อยากทราบว่าในแต่
ละความเข้มของสีแบ่งแยกเป็นโซนอะไรยังไง เพ่ือที่ทางผู้นำจะได้มีความเข้าใจ
มากขึ้นนะครับ รบกวนสอบถามไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยนะครับ 

กำนันตำบลนรสิงห ์ ผมขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าต้องการปลูกรีสอร์ทหรือบ้านเช่า เราต้องระบุโซนสี
อะไรครับ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ในส่วนของรีสอร์ท จะจัดอยู่ในหมวดของการท่องเที่ยว แต่ในการระบุสีนั้นยังไม่
แน่ใจค่ะ ต้องขอโทษทางท่านผู้นำด้วยนะคะ เพ่ือให้ความถูกต้องจะสอบถามไป
ทางโยธาธิการและผังเมืองและจะนำเรียนให้รับทราบค่ะ 

นายก อบต.ฯ ผมขออนุญาตชี้แจงโซนสีต่างๆ ที่แบ่งแยกย่อยลึกลงไปอีก ขอนำเรียนให้ทราบ
เบื้องต้นนะครับ เช่น  

 - สีเขียวมีกรอบมีเส้นทแยงสีขาว หมายถึง โซนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว 
 - สีเหลืองทแยง หมายถึง โซนที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย 
 - สีเหลือง หมายถึง โซนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นน้อย 
 - สีส้ม หมายถึง โซนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง 
 - สีน้ำตาล หมายถึง โซนที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นมาก 

กำนันตำบลนรสิงห ์ และขอสอบถามเพ่ิมเติมครับสำหรับบ่อทรายที่ไม่ได้ทำการดูดทรายแล้ว ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ของเอกชน ใครจะเป็นผู้กำหนดโซนให้ครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน กำหนดเป็นโซนสีม่วงครับ ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

นายก อบต.ฯ  ยกตัวอย่าง เช่น บ่อทรายรกร้าง ไม่สามารถดูดทรายได้แล้ว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในโฉนด
ของเอกชน สามารถทำการเลี้ยงปลา หรือทำเป็นสถานที่พักผ่อนหรือแหล่งที่
ท่องเที่ยว สามารถทำอะไรได้ไหมครับ เพราะกำหนดไว้เป็นโซนสีม่วงแต่ซึ่ง
ปัจจุบันรกร้าง แล้วอย่างนี้จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร
แล้วจะต้องกำหนดเป็นโซนลักษณะไหนไว้ครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน กรณีอย่างผู้ประกอบการเดิมจะมาประกอบกิจการใหม่ ก็จะต้องมาแจ้งที่ อบต. 
แล้วตรวจดูว่า กิจการที่จะดำเนินการเข้าข่ายอะไรอย่างไรครับ 
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กำนันตำบลนรสิงห ์ ขออนุญาตครับ ในความคิดของผม ตอนนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการระดม     
ความคิด เพ่ือที่จะกำหนดทิศทางในพ้ืนที่ตำบลของเรา เพราะในการที่จะกำหนด
โซนเราต้องคำนึงถึงวันข้างหน้า รุ่นลูก รุ่นหลาน เราต้องมองว่าอนาคตโลกเรา
พัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ขอให้ทางนายช่างโยธากำหนดวัน เวลา เพ่ือออก
สำรวจพ้ืนที่ในการที่จะหาแนวเขตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุป
และปรึกษาหารือกัน เพ่ือกำหนดโซนกันอีกรอบหนึ่งครับ  

นายช่างโยธาชำนาญงาน ในส่วนที่ท่านกำนัน ได้ให้คำแนะนำและมีคำถามเพ่ิมเติม ผมจะรีบติดต่อทาง
โยธาธิการและผังเมือง เพ่ือตอบข้อซักถาม และจะอนุญาตสอบถามทางท่านผู้นำ
ว่า วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นี้ ผมจะเริ่มสำรวจแนวเขตไปพร้อมๆ  
กับท่านผู้นำแต่ละหมู่ และจะโทรแจ้งถ้าจะเข้าสำรวจในหมู่ต่อไป ไม่ทราบว่าทุก
ท่านสะดวกไหมครับ  

มติที่ประชุม - รบัทราบ -  

นายก อบต.ฯ  เรื่องต่อไปขออนุญาตนำเรียนให้ทางท่านผู้นำได้รับทราบ ก็คือ จากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 
ขอเชิญทาง นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านผู้นำได้รับทราบครับ 

นักพัฒนาชุมชนฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สืบเนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือแจ้งว่า 
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ครับ 

 
ลำดับ ประเด็น แนวทางปฏิบัติ 

1 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี มีผลบังคับ
ใช้เมื่อไหร ่

ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
การสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี มีผล
บังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

2 คำนิยาม 1. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การ
ช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ
สามพันบาท 
2. ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่
รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ซึ่งได้แก่ บิดา 
มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติ พ่ีน้องของผู้สูงอายุที่ เสียชีวิต 
รวมทั้งมูลนิธี สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ 
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ลำดับ ประเด็น แนวทางปฏิบัติ 

2 คำนิยาม (ตอ่) 3. ผู้ ให้คำรับรองผู้ รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี หมายถึง ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอ หรือกำนัน 
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวย
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์ ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง หรือ
ผู้ปกครองสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร 
4 การให้ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ 3,000 บาท 
5 คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต คุณสมบัตผิู้สูงอายุ 

(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(2) สัญชาติไทย 
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่ มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่ งรัฐหรือยังไม่ ได้ลงทะเบียน (ให้ ผู้ อำนวยการเขต หรือ
นายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ
ประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง) 

(4) ผู้สู งอายุซึ่ งอยู่ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถาน
ใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด 
มัสยิด โบสถ์ 

6 สถานที่ยื่นคำขอ สถานทีย่ื่นคำขอ ดังนี้ 
- กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต 50 เขต 
- จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงาน
เทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลา 
ว่าการเมืองพัทยา 

7 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้ 
- ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง 
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐที่ มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ  
กรณีมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจด
ทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม 
วัด มัสยิด โบสถ์ ด้วย 
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ลำดับ ประเด็น แนวทางปฏิบัติ 

7 เอกสารประกอบการยื่นคำขอ (ต่อ) - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 
- แบบแจ้งข้อมูลการรับ  เงินโอนผ่านระบบ Krungthai 

Corporate Online 
- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการ

จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ ี(ศผส.01) 
- ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน 
ให้ผู้ อำนวยการเขตหรือนายอำเภอหรือกำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้
รับรอง ตามแบบ (ศผส.02) 

- ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
สถานดูแลสถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น 
ผู้รับรองตามแบบ (ศผส.01 และ ศผส.02) 

8 การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณ ี

การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
- กรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
- จังหวัดอ่ืนให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
9 การให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือเป็นเงินรายละ 3,000 บาท ผ่านช่องทาง

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามลำดับ ดังนี้ 
-  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิน

ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
-  เช็ค 
-  เงินสด 

หมายเหตุ : ให้เลือกวิธีการจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผู้มีสิทธิ์รับเงิน  “เป็นลำดับแรก” เพ่ือป้องกันการทุจริต 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ หากจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเครง่ครัด 

10 การบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือลงในระบบศูนย์ข้อมูลกลางผู้สูงอายุ 
ด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฐานการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี (http://center.dop.go.th) กระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การประเมินสภาพปัญหา และการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

http://center.dop.go.th/


 
 

-20- 

 

ลำดับ ประเด็น แนวทางปฏิบัติ 
11 การรายงานผล รายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการ

จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ทั้งนี้รายงานกลับมายังกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยส่งไฟล์รายงานผลดังกล่าว
ทาง E-mail : atiporn.p@dop.mail.go.th ในรูปแบบไฟล์ excel 

12 คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 
 

11.1 สัญชาติไทย 
11.2 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
11.3 รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี 
11.4 ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลาก 
ออมสินสลากพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือมีทรัพย์สิน 
ทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 
บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
11.5 ไม่จำเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ตาม
กฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
11.5.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดิน 

1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว 
- บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 25 ตารางวา 

 - ห้องชุดต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
2)  กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือ

การเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการอ่ืนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 1 ไร่ 
11.5.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย 
           1) ในกรณีที่ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือ
การเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน 1 ไร่ 
           2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรต้องมีพ้ืนที่
ไม่เกิน 10 ไร่ 

 

นักพัฒนาชุมชนฯ จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบตามนี้ครับ ทั้งนี้ ผมได้แนบเอกสารให้ทางท่าน
ผู้นำไป เพ่ือที่จะไว้กรอกจะได้ขอจากทางท่านผู้นำได้ หรือขอรับเอกสารได้ที่ 
สำนักปลัด อบต.นรสิงห์ ครับ มีท่านให้มีข้อซักถาม เชิญครับ 

กำนันตำบลนรสิงห ์ ขออนุญาตครับ กรณผีู้เสียชีวิตจัดงานศพที่กรุงเทพฯ จะต้องยื่นเรื่องท่ีไหนครับ 

นักพัฒนาชุมชนฯ ขอนำเรียนให้ทราบ ดังนี้ครับ ต้องยื่นตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต ก็คือ ยึดตาม
ทะเบียนบ้านที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ เป็นหลักครับ หรือจะยื่นที่ อบต. , เทศบาล , 
หรือ อำเภอ ตามท่ีผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ครับ ขอบคุณครับ 

 

mailto:atiporn.p@dop.mail.go.th
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นายก อบต.ฯ  ขอแจ้งว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนหลัก ๆ ตอนนี้ต้องรอหนังสือจากพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองอีกครั้ง เพ่ือเป็นการยืนยัน ก็คือ ในการ
ยื่นขอรับต้องมีเอกสาร เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ จากนั้นต้องมี 
ผู้เซ็นรับรอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. นายอำเภอ และกรอกแบบฟอร์ม 
ตามแบบเอกสาร จากนั้น ส่งไปให้ทาง พมจ. เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
ในการรับเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี เป็นจำนวนเงิน 
3,000 บาท ซึ่งจะทำการมอบให้โดยการโอนเข้าบัญชี ต่อไปครับ  

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอ
ปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   14.30 น. 

 

 
(ลงชื่อ)  นายบุญสม การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 

                 (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 

ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้ว เมือ่วันที ่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้ว 

 

 

 

              (ลงช่ือ) นายพะเนียด พวงศิร ิ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายพะเนียด พวงศริ)ิ   

          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

 
 
 
 

 
 
 

      (ลงชือ่)    นางอารี เนื้อเย็น    กรรมการ  
              (นางอารี เนื้อเย็น)   

            สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 
 

  (ลงช่ือ)   นางสาววิมล แซ่เฮง กรรมการ  
             (นางสาววิมล แซ่เฮง)   

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

(ลงช่ือ)    นายสวอง นิยมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสวอง นิยมสุข) 

            ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนรสิงห ์
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 


