
 

 
รายงาน การประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563 
ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 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   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
4. นายสมนึก  เทพวงษ์   (แทน) กำนันตำบลนรสิงห์ 
5. นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
6. นายสุธารา  ขำเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
7. นายเฉลิม  วรพุฒ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
8. นางสาวขวัญหทัย  เริงยุทธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
9. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
10. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน      
11. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนกังานพัสดุชำนาญงาน 
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12. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
13. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
15. นางณิชาภัทร  เรียนชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
16. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
17. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 
18. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
19. นางสาวกมลชนก  บุบผาศร ี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวรตันาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
21. นางสาวกนกวรรณ  กันศริ ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
22. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
23. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
24. นายอุดม  พงไพร   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
25. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต์ 
26. นางสาววนันญา ไชยวงษ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
30. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31. นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32. นายอนุสิทธิ์ รักกลิ่น   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้ มีสมาชิกสภา 

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ท่าน 
จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 
 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล สวัสดีสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที ่1/2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.2537 แก้ ไขเพ่ิ มเติม (ฉบั บที่  6 ) พ.ศ.2552 และข้อ 36 (3)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1/2563  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕63             
ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที ่2/2563 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมฯที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม  

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3                    
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 
 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   

เห็นชอบ จำนวน   10  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 สิงหาคม 2563 

ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 

นายก อบต.นรสิงห ์ ในเรื่องของการรายงานยอดเงินสะสม จะให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

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

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

มติที่ประชุม  - รบัทราบ - 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2  
ซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
ทราบด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวด 8 
เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยไดร้ับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่าย 
เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ 
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับ
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2563  
ข้อ 4.1 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร  
เป็นจำนวนเงิน 385,800.00 บาท (-สามแสนแปดหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนรสิงห์ ในฐานะของทางคณะผู้บริหารเห็นถึงความจำเป็นและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ ซึ่งในการที่ 
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จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เราต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้ งไว้และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เราได้ทำการประชาคมจากความต้องการของพ่ีน้อง 
ในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ ซึ่งจะทำให้การที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมนั้นอีกข้อหนึ่งคือ สถานะการเงินการคลัง ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง  
ได้ชี้แจงว่ายอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,893,728.67 บาท (-สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
แปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) นั้น ในการที่ เราจะจ่ายขาด งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั้น ในการที่จะซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา ถนนเส้น
บริเวณสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายสุเทพ ธารีรักษ์ ซึ่งถนนเส้นนี้
ได้ดำเนินการก่อสร้างมานานแล้ว ถนนบางช่วงปูนมีการแตกร้าว พ้ืนถนนทรุด
และเอียงลงไปบริเวณชายคลอง ซึ่งหากไม่ดำเนินการซ่อมแซมจะทำให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่
สัญจรไปมาได้ครับ ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ รายละเอียดสำหรับโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 
เป็นจำนวนเงิน 385,800.00 บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 
ถนนเส้นนี้มีการทรุดตัวของผิวคอนกรีตหนึ่งข้าง ในการซ่อมแซมจะต้องทำการ
รื้อและเสริมลูกรัง จากนั้นทำการบดอัด และวางท่อระบายน้ำทิ้งจำนวน 2 จุด 
เพ่ือให้น้ำระบายลงคลองลาดเค้า จากนั้นจะทำการเทพ้ืนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯ และนายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ชี้แจง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 
เป็นจำนวนเงิน 385,800.00 บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอ
ได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 
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ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้
มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร  
เป็นจำนวนเงิน 385,800.00 บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)  
มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
ตำบลนรสิงห ์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.25 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร เปน็จำนวนเงิน 385,800.00 บาท 
(-สามแสนแปดหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 

 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
 งดออกเสียง จำนวน      3  คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.2 การพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
จัดทำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ 
แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท 
(-ห้าแสนบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับถนนบริเวณ หมู่ที่  7  
ฝั่งตะวันออก ตรงช่วงโค้งบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวยายตุ่มเป็นต้นไปนะครับ ก็เป็น
ถนนอีกเส้นนึงครับที่เกิดการแตกร้าวและทรุดตัวของพ้ืนคอนกรีตบริเวณชายคลอง
แถบนั้น ดังนั้น อบต.นรสิงห์ จะดำเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้การสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วขึ้นและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนครับ ในส่วนของ
รายละเอียดขอเชิญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสภาฯ 
ได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายช่างโยธาชำนาญงาน  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของรายละเอียดที่จะ
ดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว ซึ่งเดิมเป็นถนน คสล. และมีการทรุดตัว
ของพ้ืนถนน มีรอยแตกร้าว พ้ืนผิวมีหินโผล่ทำให้พื้นผิวไม่เรียบ จึงมีความจำเป็น 
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ที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมี พ้ืนที่ 
แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท  
(-ห้าแสนบาทถ้วน-) ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯ และนายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ชี้แจง จัดทำ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) 
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า  
1,600 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ 
หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) 
ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า  
1,600 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร  
หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 
เปน็จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) 

 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
 งดออกเสียง จำนวน      3  คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 
 

ประธานสภาฯ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ในข้อ 4.3 การพิจารณาการ
โอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ 
ขอเชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ที่ประชมุ   - รบัทราบ - 

ประธานสภาฯ   วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ในข้อ 4.3 และการพิจารณา
การโอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- โอนลด งบประมาณฯ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
ลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท 
(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งงบประมาณไว้  จำนวนเงิน       9,252,480  บาท 
 ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน    จำนวนเงิน   1,210,205  บาท 
 โอนลด   จำนวนเงิน      110,000  บาท 

 รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น  110,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

 งบลงทุน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งป้าย   
    สัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก 

ตั้งงบประมาณไว้  จำนวนเงิน       60,000  บาท 
 โอนเพ่ิม    จำนวนเงิน      110,000  บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
ขอเชิญนายกเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  
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นายก อบต.ฯ   เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากทาง อบต.นรสิงห์ ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดทำโครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลด
อุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินงานดังกล่าว จึงขออำนาจจากทางสภาฯ ในการพิจารณาโอนลด – เพ่ิม
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งรายละเอียดจะให้ทางเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงครับ 

 
 

จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน   เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุ
และป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก เพ่ือป้องกันและลดปัญหาจราจรตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ  ในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ เช่น เขตโรงเรียน วัด เขตชุมชน ฯลฯ ซึ่งงานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ได้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วพบว่า ต้ังงบประมาณไว้จำนวน 60,000.00 บาท 
(-หกหมื่นบาทถ้วน-) จึงขออำนาจจากทางสภาฯ ในการพิจารณาการโอนลด - เพ่ิม 
งบประมาณในการจัดทำโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ครับ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งงบประมาณไว้  จำนวนเงิน       9,252,480  บาท 
 ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน    จำนวนเงิน   1,210,205  บาท 
 โอนลด   จำนวนเงิน      110,000  บาท 

 รวมโอนลดเปน็เงินทั้งสิ้น  110,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

 งบลงทุน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งป้าย   
    สัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก 

ตั้งงบประมาณไว้  จำนวนเงิน       60,000  บาท 
 โอนเพ่ิม    จำนวนเงิน      110,000  บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
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จึงขอนำเรียนให้ทางสภาฯ ได้รับทราบเพ่ือพิจารณาการโอนลด - เพ่ิมงบประมาณ
ในครั้งนี้ครับ 

 
 

ประธานสภาฯ   ตามที่ นายกฯ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน ได้ชี้แจงมานั้น 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ 
หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

 
 

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้มติ
อนุมัติฯ การโอนลด - เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือจัดทำโครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนัก
รถบรรทุก เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  

 ตั้งงบประมาณไว้  จำนวนเงิน       9,252,480  บาท 
 ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน    จำนวนเงิน   1,210,205  บาท 
 โอนลด   จำนวนเงิน      110,000  บาท 

 รวมโอนลดเปน็เงินทั้งสิ้น  110,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

 งบลงทุน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งป้าย   
    สัญญาณจราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก 

ตั้งงบประมาณไว้  จำนวนเงิน       60,000  บาท 
 โอนเพ่ิม    จำนวนเงิน      110,000  บาท 

รวมโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

   มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจรลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก เป็นจำนวนเงิน 
110,000.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 

 
 



 

 

-11- 

- โอนลด งบประมาณฯ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

- โอนเพิ่ม ไปยัง แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
ลดอุบัติเหตุและป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก เป็นจำนวนเงิน 110,000.00 บาท 
(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน    3   คน  

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่
จะสอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

 
 

มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

 
 

ประธานสภาฯ   เม่ือไม่มีท่านใดเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอปิด
การประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   10.30 น. 
 

 
 

  (ลงชือ่)    บุญสม การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
 
ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว 
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              (ลงช่ือ)    พะเนียด พวงศิร ิ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายพะเนียด พวงศริ)ิ   

          สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 
 
      (ลงชือ่)       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 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      สวอง นิยมสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสวอง นิยมสุข) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

  


