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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2562 

คร้ังที่ 2 / 2562 
วันพุธที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 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   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
5.นายดำรงค์ศักดิ์  ทองหยอด  กำนันตำบลนรสิงห์ 
6.นายไพฑูรย์  ปลดเปลื้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
7.นายสุเทพ  พวงเพชร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
8.นายสุธารา  ขำเสงี่ยม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
9.นายสุรชัย  จันทร์กอฮอ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
10.นายวีระ  ดีบุกคำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
11.นางสาวขวัญหทัย  เริงยุทธนาชีวิน รองปลัด อบต.นรสิงห์ 
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12.นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง 
13.นายไพโรจน์  สนสำราญ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
14.นายพิสุทธิ์  ศิริอัฐ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
15.จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย  อมรวฑันานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16.นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
17.นายภานุวัฒน์  โพธิ์ยั่งยืน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติงาน      
18.นางสาวธิดาชนก  ทัศนัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19.นางน้ำทิพย์  พิศมัย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
20.นางสาวพรทิพย์  รักวงษ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
21.นางวาสนา  เดชฤด ี   ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและ 
22.นางสาวสมฤดี  ทรงงาม  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
23.นางสาวสุรางค์  จะระจะแสง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
24.นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิม์ณี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25.นางสาวกนกวรรณ  กันศิร ิ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
26.นางสาวจิตรลดา  กิติราช  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27.นางสาวกมลชนก  บุบผาศร ี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28.นางสาวสุภาพรณ์  หอมฉวี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29.นางสาวระพีพร  สารสุวรรณ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
30.นายอรรถพล  โพธิ์เกตุ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
31.นางสาววนัญญา  ไชยวงษ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32.นายชานน  จิตร์สมบูรณ ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33.นางสาวเสาวรส  โพธิ์มณี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
34.นางนันทิยา  แซ่ลิ่ม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
35.นางสาววันวสิา  วงษ์คล้อย  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
36.นางสาวณิชชาภัทร เรียนชอบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

นายบุญสม  การสมพิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 / เลขานุการสภา อบต.  :  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.นรสิงห์                        
มาประชุมกัน จำนวน  13  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ท่าน จึงขอเชิญประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป 
 

นายสวอง นิยมสุข  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
 ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 

ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 2554           
จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นั้น ขอให้สมาชิกได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่
ถูกต้องขอได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี ผมจะขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ตามข้อ 3.1 รายงานยอดเงินสะสม 
ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2562  ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 

นายก อบต.นรสิงห์ ในเรื่องของรายงานยอดเงินสะสม จะให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ขอเชิญครับ 

ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอรายงานยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 10 
สิ งห าคม  2562  ดั งนี้ ค่ ะ  ยอด เงิน สะสมคงเหลื อ  เป็ นจำนวนทั้ งสิ้ น 
6,625,555.90 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเก้า
สิบสตางค์) ค่ะ จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 
ข้อมู ลสิ้ น สุ ด  ณ  วันที่  1 0  สิ งห าคม  256 2  มี สมาชิ กสภาฯ  ท่ าน ใด 
มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม   - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ข้อ 4.1,  ข้อ 4.2,  ข้อ 4.3 และข้อ 
4.4  ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ก่อนที่จะ
พิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี จะให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นายบุญสม การสมพิศ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
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 (1) ให้กระทำได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายไปแล้ว ลำดับต่อไป 
จะเป็นการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี  พ .ศ. 2562  
ข้อ 4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
(บริเวณหน้าบ้านนายบุญลือ โพธิ์มณี ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 
เมตร หรือมี พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ ายประชาสัม พันธ์ โครงการฯ จำนวน 1  ป้ าย เป็ นจำนวนเงิน 
57,900.00 บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็น 
ผู้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายก อบต.ฯ เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากยังมีพ่ีน้องประชาชนในเขต
ตำบลนรสิงห์ของเราได้รับผลกระทบในเรื่องการสัญจรไปมา ซึ่งทางคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้มีความเห็นว่าจะขอให้ทางสภาฯ 
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสมสามารถ
ดำเนินการไดโ้ดย  

1. สามารถกระทำโดยอยูใ่นอำนาจหน้าที่  
2. มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
3. หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือองค์กร 

สืบเนื่องจาก ถนนบริเวณจากบ้านนายประเวศ เกศางาม ถึง บริเวณหน้าบ้าน 
นายบุญลือ โพธิ์มณี เป็นทางโค้งพบว่ายังเป็นถนนลูกรังอยู่อีกช่วงหนึ่ง ทำให้การ
สัญจรไปมาไม่สะดวก เวลาฝนตกทำให้เกิดการลื่นและมีน้ำขัง ซึ่งมีหากไม่
ดำเนินการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาครับ จึงมีความ
จำเป็นที่จะขออำนาจการพิจารณาจ่ายขาดจากสภาฯ เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนายบุญลือ โพธิ์มณี) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
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ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
125.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย  
เป็นจำนวนเงิน 57,900.00 บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนายบุญลือ โพธิ์มณี) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนายบุญลือ 
โพธิ์มณี) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จำนวน 1 ป้าย เป็นจำนวนเงิน 57,900.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อยบาทถ้วน)
ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน   

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

และเลขานุการสภาฯ ) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนายบุญลือ โพธิ์มณี) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
125.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นจำนวนเงิน 57,900.00 บาท (-ห้าหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

 
 

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.2 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนางสาวลำภู แพรสีดำ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ 
น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย 
เป็นจำนวนเงิน 28,900.00 บาท (-สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)  
ขอเชิญนายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.ฯ เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับโครงการในข้อ 4.2 เป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นเส้นสั้นๆ ปัจจุบันเป็นถนนลูกรังทำให้มีน้ำขัง
เวลาฝนตกทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรได้รับอันตราย จึงมีความ
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จำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้าน
นางสาวลำภู แพรสีดำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 20.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นจำนวนเงิน 28,900.00 บาท (-สองหมื่นแปดพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน-) จึงขออำนาจการพิจารณาจ่ายขาดจากสภาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนางสาวลำภู แพรสีดำ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้
ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนางสาวลำภู 
แพรสีดำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จำนวน 1 ป้าย เป็นจำนวนเงิน 28,900.00 บาท (-สองหมื่นแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน-)  

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน      3  คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนางสาวลำภู แพรสีดำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 
0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 50.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นจำนวน
เงิน 28,900.00 บาท (-สองหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหลังศาลพ่อปู่) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
244.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย  
เป็นจำนวนเงิน 115,400.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายก อบต.ฯ เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้อ 4.3 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหลังศาลพ่อปู่) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 244.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นจำนวนเงิน 
115,400.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นถนน
ลูกรังสลับกับถนนคอนกรีต ทำให้ผิวถนนไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นแอ่ง
ทำให้มีน้ำขังเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา อย่างที่ เห็นว่าถนนเส้นนี้แคบ 
มีความกว้างเพียง 2.00 เมตร ซึ่งรถใหญ่เข้าออกลำบากแต่ก็มีประชาชนใช้ 
รถมอเตอร์ไซด์ในการสัญจรและเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่  จึงมีความจำเป็นที่จะ
พิจารณาดำเนินการจ่ายขาดเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหลังศาลพ่อปู่) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม
ข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุม
ในวาระต่อไป 

 
 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  3 (บริเวณหลังศาลพ่อปู่ )  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 244.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย  
เป็นจำนวนเงิน 115,400.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน     3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ ) 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณหลังศาลพ่อปู่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 122.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.00 – 
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า244.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นจำนวนเงิน 
115,400.00 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
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ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว จะขอพักการประชุมและขอเปิดดำเนินการประชุม
ต่อไปอีกครัง้ในเวลา 13.00 น. 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 3 – 4 (บริเวณหน้าร้านค้า 
นางสนวน ห่านทอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร 
เป็นจำนวนเงิน 37,500.00 บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ขอเชิญ 
นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 นายก อบต.ฯ เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้อ 4.4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 3 – 4 (บริเวณหน้าร้านค้านางสนวน ห่านทอง) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน 37,500.00 
บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งถนนเส้นนี้ตอนนี้เป็นถนนดินลง
ลูกรังซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะ
อยากให้ลูกรังที่ลงไว้แน่นก่อน เพราะเกรงว่าจะเกิดการทรุดตัวของถนน ต่อมาก็
ได้นำเรียนปรึกษาทางผู้บริหารและผู้นำว่า จะดำเนินการลาดยางแอสฟัลท์ติกหรือ
จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดี ก็ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะถนนข้ามคลองเส้นนี้มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก 
จึงจำเป็นต้องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนนเส้นนี้ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกฯ ได้ชี้แจง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่  3 – 4 (บริเวณหน้าร้านค้านางสนวน ห่านทอง)  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปราย หรือไม่เชิญเสนอได้ 
หากไม่มีจะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 3 – 4 (บริเวณหน้า
ร้านค้านางสนวน ห่านทอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร 
เป็นจำนวนเงิน 37,500.00 บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน   
เห็นชอบ จำนวน   10  คน 

  ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   คน 
  งดออกเสียง จำนวน     3   คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 

และเลขานุการสภาฯ ) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 3 – 4 (บริเวณหน้าร้านค้านางสนวน ห่านทอง) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร เป็น จำนวนเงิน
37,500.00 บาท (-สามหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.5 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื ่อตั ้งเป็นรายจ่ายใหม่ ก่อนที ่จะ
ดำเนินการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อมาตั้งเป็น
รายจ่ายใหม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการโอนงบประมาณ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 4 ข้อ 27               
“การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ข้อ 4.5 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์
ออกกำลังกาย คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ตามที่ อบต. กำหนด เป็นจำนวนเงิน 347,000.00 บาท (-สามแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.ฯ เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจาก ในพ้ืนที่ตำบลนรสิงห์ของเราไม่มีอุปกรณ์
กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย ไว้เพ่ือบริการประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพในเรื่องการออกกำลังกายกันมากขึน้ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบัน พ่อแม่ พ่ี น้อง ในตำบลของเรามาใช้บริการที่ รพ.สต.นรสิงห์ ที่เดียว 
ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่จะมารับบริการ และบางท่าน
ก็ต้องเดินทางมาไกล ทางคณะผู้บริหารจึงมีความเห็นว่าเราควรจะจัดซื้ออุปกรณ์
เพ่ือการออกกำลังกายไว้เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ของเราครับ และในเรื่อง
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง 
ขอเรียนเชิญครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ในการโอนงบประมาณ จะโอนลดจากแผนงาน
บริหารทั่ วไป งานบริหารทั่ วไป หมวดเงิน เดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งงบประมาณไว้ 
จำนวนเงิน 1,193,160.00 บาท โอนเพิ่มไปยังแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย คุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคาตามท้องตลาด คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตามที่ อบต. กำหนด เป็น
จำนวนเงิน 347,000.00 บาท (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) จึงขอนำ
เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกฯ และหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงการโอนงบประมาณฯ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้  
หากไม่มี จะได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอหรืออภิปราย 

ประธานสภาฯ วาระต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น เพ่ือให้มติอนุมัติ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตามที่ อบต. กำหนด  
เป็นจำนวนเงิน 347,000.00 บาท (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)  
มีสมาชิกท่านใด มีมติอนุมัติ ให้โอนงบประมาณฯ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาตามท้องตลาด คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตามที่ 
อบต. กำหนด เป็นจำนวนเงิน 347,000.00 บาท (-สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพัน
บาทถ้วน-) ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน   

 

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

และเลขานุการสภาฯ )  

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในข้อ 4.6 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
พิจารณาเสร็จแล้ว  
วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 

 จากที่สภาฯ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ประธานกรรมการแปร 
ญัตติฯ ได้ชี้แจง แถลงผลการพิจารณาแปรญัตติต่อที่ประชุม 

นายวัชระ ใจฉลาด  เรียนประธานสภาฯ รองประธานฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวัชระ ใจฉลาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ในฐานะ 

ที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงขอแถลงผลการแปรญัตต ิดังนี้ 

 - ตามที่ได้มีการกำหนดให้มีการส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 ถึง 
18.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.นรสิงห์ เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
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เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน 
จึงได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาเป็นรายข้อแต่ละหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554) หมวด 4 งบประมาณ ข้อ 59 กำหนดว่า การแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลด
จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ 60 กำหนดว่าห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ 
หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย 
เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณา        
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  
9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแปรญัตติ คณะกรรมการฯ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบทุกประการไม่มีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นชอบตาม
ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณฯ ที่คณะผู้บริหาร เสนอมาทุกประการ 

ประธานสภาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำรายงานยื่นให้กระผม เนื่องจากไม่มี
ผู้ใดยื่นแปรญัตติ ตามคำแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าไม่มีสมาชิกท่านใด
มาแปรญัตติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นด้วยกับร่างฯ เดิม  
จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย หรือซักถามหรือไม่อย่างใด เรียนเชิญ  ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
ในวาระตอ่ไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้ว วาระต่อไปจะเป็น
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้  
ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ตามข้อบังคับ 52 แต่ทั้งนี้ไม่มีเหตุ 
อันสมควรที่ต้องอภิปราย และในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และก่อนการลงมติขอความเห็นชอบ 
ขอให้ทางเลขานุการฯ ตรวจสอบ ว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจำนวน
เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์
ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว สมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นวาระการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กับร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือเรื่องอ่ืนๆ หรือ เรื่องที่จะสอบถาม
หรือไม่เชิญเสนอได้ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   14.30 น. 
 

 

                  (ลงชื่อ)    นายบุญสม  การสมพิศ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
                (นายบุญสม  การสมพิศ)    
           สมาชิกสภา อบต.นรสงิห์ หมู่ที่ 1      
                 เลขานุการสภาฯ 
 

ได้เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นรสิงห์ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
นรสิงห์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการฯ                 
ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   
ครั้งที ่1/2562 ในวันที ่5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว 
 

   (ลงช่ือ)    นายพะเนียด  พวงศิริ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพะเนียด  พวงศิริ)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
 

(ลงช่ือ)      นางอารี  เนื้อเย็น   กรรมการ  
   (นางอารี  เนื้อเย็น)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
 

(ลงช่ือ)    นางสาววิมล  แซ่เฮง   กรรมการ  
 (นางสาววิมล  แซ่เฮง)   

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5 

สภา อบต.นรสิงห์ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงาน             
การประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 

 
(ลงช่ือ)      นายสวอง  นิยมสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสวอง  นิยมสุข) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห ์

 


