
 

 
รายงาน การประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจำปี 2563 
ครั้งที่ 2/2563 

วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  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. นายวินัย  บุญประเสริฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
3. นายธานี  ทองหยอด   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์
4. นายบุญเชิด จำปาทอง   (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. นายทวีศักดิ์  พลมาตร  (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
11. นางสาวขวัญหทัย  เริงยทุธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
12. นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
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13. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยนื  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชำนาญงาน     
14. นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนกังานพัสดุชำนาญงาน 
15. นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
16. จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นายพงษ์ศักดิ์  กันยาประสิทธิ์  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
18. นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 
20. นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
21. นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง   ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 
22. นางสาวจิตรลดา  กิติราช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23. นางสาวกมลชนก  บุบผาศร ี  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
24. นางสาวรตันาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25. นางสาวกนกวรรณ  กันศริ ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
26. นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
27. นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
28. นายอุดม  พงไพร   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
29. นายชัยณรงค์  แย้มพันธ์  พนักงานขับรถยนต ์ 
30. นายไพเราะ  กันศิริ   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
31. นายชุติพันธุ์  สบายวัน  คนงานทั่วไป 
32. นายสุปัญญา  ปรางค์ประเสริฐ คนงานทั่วไป  
33. นางสาววนันญา ไชยวงษ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
34. นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
35. นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
36. นางสาวณปภัช  สุขอาภรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
37. นายบรรเทิง  อยู่สุข   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
38. นางสาววันวิสา  วงษ์คลอ้ย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
39. นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายบุญสม การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา 

อบต.นรสิงห์ มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 ท่าน 
จึงขอเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 
 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล สวัสดีสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันนี้ เป็นการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี ๒๕63             
ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมฯที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3                    
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 พิจารณาเสร็จแล้ว พิจารณาวาระที่ 2  

 จากที่สภาฯ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
ได้ชี้แจง แถลงผลการพิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 
 

นายวิเชียร เนื้อเย็น เรียนประธานสภาฯ รองประธานฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวิเชียร เนื้อเย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7  

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จึงขอแถลงผลการแปรญัตติดังนี้ 

  - ตามที่ได้มีการกำหนดให้มีการส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563 
เวลา 06.00 ถึง 18.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.นรสิงห์ เนื่องจากไม่มี
สมาชิ กสภาท่ านใดเสนอขอแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ ฯ  แต่ อย่ างใด 
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านจึงได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ
แต่ละหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2) พ.ศ.2554) หมวด 4 
งบประมาณ ข้อ 59 กำหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ 60 
กำหนดว่าห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ ซึ่ ง คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
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เวลา 09.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแปรญัตติ คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบทุกประการไม่มีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ที่คณะผู้บริหาร เสนอมาทุกประการ 

ประธานสภาฯ ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำรายงานยื่นให้กระผม เนื่องจาก 
ไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ ตามคำแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ ว่า ไม่มีสมาชิก
ท่านใดมาแปรญัตติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นด้วยกับร่างฯ เดิม 
จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย หรือซักถามหรือไม่อย่างใด เรียนเชิญครับ  
ผมขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสาร (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2564 ให้ถี่ถ้วน เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกันครับ มีท่านใดจะซักถาม
เพ่ิมเติมหรือไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ - 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้ว วาระต่อไปจะเป็น
การพิจารณาวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ตามข้อบังคับ 52  
แต่ทั้งนี้ไม่มีเหตุอันสมควรที่ต้องอภิปราย และในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ในลำดับต่อไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 และเสนอให้ผู้บริหารลงนาม จากนั้นเสนอ
ต่อท่านนายอำเภอพิจารณาเพื่อท่ีจะประกาศใช้ต่อไปครับ 
 ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม  จำนวน 13 คน   

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

(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือหรือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะ
สอบถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี
ผมขอปิดการประชุมครับ 
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ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 
(ลงชื่อ)  นายบุญสม การสมพิศ ผู้จดบันทึกการประชุม 

                 (นายบุญสม การสมพิศ)    
               สมาชิกสภา อบต.นรสิงห์ หมู่ที่ 1      
                         เลขานุการสภาฯ 
 
ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลนรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ไปแลว้ เม่ือวันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แลว้ 
 
 
 

            (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 
 
สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 
 

(ลงช่ือ)    นายสวอง นิยมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสวอง นิยมสุข) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

  


