
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
ในวันพฤหัสบดีที่  19  เดือน  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 

1.  ผู้มาประชุม  จ านวน  13  คน 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 

1 พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก ประธานสภา  อบต. วังม่วง พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก 
2 นายชัยรัตน์  วานมนตร ี รองประธานสภา  อบต. วังม่วง ชัยรัตน์  วานมนตร ี
3 นายอดิศักดิ์   สุ่ยหล้า สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 2 อดิศักดิ์  สุ่ยหล้า 
4 นายจรสั  กันหาบาง สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 2 จรัส  กันหาบาง 
5 นายจ าลอง   ชัยภูมูล สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 3 จ าลอง   ชัยภูมูล 
6 นายมนตรี  ตุเกต ุ สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 3 มนตรี  ตุเกต ุ
7 นายถาวร  บัวระบดัทอง สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู ่4 ถาวร  บัวระบัดทอง 
8 นายเสมอ  สาสิทธ์ิ สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 4 เสมอ  สาสิทธ์ิ 
9 นายบัวบาน  แสนสมบัต ิ สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 5 บัวบาน  แสนสมบตั ิ

10 นายแบ้ง  สมอค า สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 5 แบ้ง  สมอค า 
11 นายนิรันดร  วังนาดี สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 6 นิรันดร  วังนาด ี
12 นางสาวสุธัมมา  ทาร่อน สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 7 สุธัมมา  ทาร่อน 
13 นายกฤษฎา  พลเรือง เลขานุการสภา  อบต. วังม่วง กฤษฎา  พลเรือง 

 

2.  ผู้ไม่มาประชมุ  จ านวน  1  คน 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมายเหตุ 
 

1 
 

 

นายชูศิลป์  ลมมูลตร ี
 

สมาชิกสภา  อบต. วังม่วง หมู่ 8 
 

ลาป่วย 
 

3.  ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  13  คน 
 

ล าดับ
ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 

1 นายกฤษฎา  พลเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

กฤษฎา  พลเรือง 

2 นางสาวจารณุี  พงษ์เจริญ หัวหน้าส านักปลัด จารุณี  พงษ์เจรญิ 
3 นายภัทรชัย  จ้อยสอดดง ผู้อ านวยการกองช่าง ภัทรชัย  จ้อยสอดดง 
4 นายธัญญา  เตชะแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ รกัษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ธัญญา  เตชะแก้ว 

5 นางเบญจมาศ  สนิทลุน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เบญจมาศ  สนิทลุน 
6 นางสุมาลี  เจริญสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สุมาลี  เจรญิสว่าง 
7 นางสาวเยาวลักษณ์  ดีแป้น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน เยาวลักษณ์  ดีแป้น 
8 นางชลธิชา  อันช่ืน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ชลธิชา  อันช่ืน 
9 นายกายสิทธ์ิ  ลมมูลตร ี พนักงานจ้างทั่วไป กายสิทธ์ิ  ลมมลูตร ี

10 นายสิทธิศักดิ์  ตรีนอก พนักงานจ้างทั่วไป (ช่างคอมพิวเตอร์) สิทธิศักดิ์  ตรีนอก 
11 นางสาวสุพัตรา  แก้วอาษา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพัตรา  แก้วอาษา 
12 นางสาวจิตรานุช  ลมมนตร ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (ส านักงานปลัด) จิตรานุช  ลมมนตร ี
13 นางสาวธัญชนก  นาภู ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ส านักงานปลัด) ธัญชนก  นาภู่ 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันครบองค์ประชุมแล้ว  

นายกฤษฎา  พลเรือง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   ได้เชิญสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน  
เข้าห้องประชุม  และเรียนเชิญ  พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

เลขานุการสภา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  หัวหน้า-
อบต.วังม่วง ส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ก าหนดประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  และหารือข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบวาระที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  ก าหนดไว้  ดังนี้  
  ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถาม 
  ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือพิจารณา  

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อ่ืน  ๆ  (ถ้ามี)   
 ผู้มาประชุม จ านวน  12 คน ลาป่วย 1 คน  ครบองค์ประชุม ล าดับนี้ขอเชิญประธานสภาองค์การ-
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดประชุมในล าดับต่อไป  ขอเชิญครับ   

ประธานสภา เมื่อองค์ประชุมครบแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่   3   คร้ังที่   1   ครับ  ขอบคุณ   เลขา - 
อบต.วังม่วง นุการสภาฯ  เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่าสภาฯ  
ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่  1 - 15  
สิงหาคม   2564   แต่เนื่องจากได้รับหนังสือจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   
แจ้งขอเสนอ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ในวันที่  13 -  
สิงหาคม  2564 ท าให้สภาฯ  ไม่สามารถพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในสมัย
ประชุมได้ จึงได้ขอขยายเวลาการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อนายอ าเภอเปือยน้อย   
ซึ่งนายอ าเภออนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  มีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน  ตามหนังสือที่  ขก  0023.19 / 1220  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2564  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงก าหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่  19 - 25  สิงหาคม  2564  รวมระยะเวลา  5  วัน  เพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 หารือข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมรับฟ้งความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น  หมู่ที่  1 - 8  
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

                

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  ขอบคุณผู้ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประธานสภา ขอบคุณผู้ร่วมลงนามถวายพระพร   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
อบต.วังม่วง  วันที่  28  กรกฎาคม  2564  ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th  

ระหว่างวันที่  23 - 29  กรกฎาคม  2564 
ที่ประชุม รับทราบ  

1.2  ขอบคุณผู้ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี 
ประธานสภา ขอบคุณผู้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
อบต.วังม่วง  วันที่  3  มิถุนายน  2564  ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th  

ระหว่างวันที่  1 - 6  มิถุนายน  2564 
ที่ประชุม รับทราบ  

1.3  ขอบคุณ...  
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1.3  ขอบคุณผู้ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
ประธานสภา ขอบคุณผู้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
อบต.วังม่วง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันที่   12   สิงหาคม   2564  ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์

หน่วยราชการในพระองค์  www.royaloffice.th  ระหว่างวันที่  7 - 13  สิงหาคม  2564 
ที่ประชุม รับทราบ   
                                                                                                                                                                                                 

1.4  ขอบคุณผู้น าและประชาชนทุกหมู่บ้านซึ่งรวมน้ าใจบรจิาคข้าวสารอาหารแห้ง 
ประธานสภา ขอบคุณผู้น าและประชาชนทุกหมู่บ้าน    ซึ่งรวมน้ าใจบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง   เพื่อช่วยเหลือบ้านห้วยแร่ 
อบต.วังม่วง  หมู่ที่  3 , 7  กรณีปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่   6  - 

19   กรกฎาคม   2564   เป็นเวลา   14   วัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้รวบรวมและน า
สิ่งของบริจาคไปส่งมอบแก่ผู้น าหมู่บ้านห้วยแร่  เมื่อวันที่  9  และ  13  กรกฎาคม  2564   ณ  จุดตรวจ
บ้านห้วยแร่  หมู่ที่  3 , 7 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  ขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน 
ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง    ทุกท่าน    และผู้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยและการ 
อบต.วังม่วง แยกกักตัวที่บ้าน  (Community Isolation และ Home Isolation)  เพื่อป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อ  และการ

รักษาพยาบาล   กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   (COVID  - 19)  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม   2564  
ณ  วัดป่าวังเครือจารณ์บ้านโนนสว่าง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งนี้แล้ว 

ประธานสภา ในวาระนี้ขอให้สมาชิกสภา ฯ   ทุกท่าน  พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่   1  ประจ าปี   
อบต.วังม่วง  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ์  2564 ว่ามีข้อแก้ไขส่วนใดหรือไม่ ขอเชิญครบั 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 , 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระที่   3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  การประชุมวันนี้ผมขอน าระเบียบวาระที่  4  ซึ่งเป็นเรื่องน าเสนอให้ที่
อบต.วังม่วง ประชุมได้รับทราบหรือพิจารณาหรือพิจารณา  ข้อ  4.1  ขึ้นหารือในที่ประชุมก่อนเนื่องจากเป็นข้อราชการ 

ส าคัญที่สภาฯ  จะต้องพิจารณา  ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบตามที่ผมเสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  
ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   จ านวน   13  เสียง  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  
ผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 

 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรอืพิจารณา 
4.1  การประกาศงดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ประธานสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวงัม่วง  ประกาศงดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมยัที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2564   
อบต.วังม่วง ระหว่าง  วันที่  1 - 15  พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19)  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565     
ประธานสภา ในวาระนี้เราจะพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 วาระที่  1 
อบต.วังม่วง   ขั้นรับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ล าดับนี้ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติ-

หน้าที่นายก ฯ  แถลงรายละเอียด  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
ให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบ  และพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป  ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภา ฯ   เรียนสมาชิกสภา ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม   ทุกท่าน   ผม 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกฤษฎา  พลเรือง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ  ในวาระนี้ผมขอน าเรียน  ร่าง- 
นายก อบต.วังม่วง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดดังนี้  

ค าแถลง... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

   บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 วังม่วง   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
 การด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานการณ์คลัง 
       1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   
 มีสถานะการเงินดังนี้  
 ณ   วันที่  กรกฎาคม  2564 
 1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                    32,201,463.27   บาท 
 1.1.2   เงินสะสม                       13,774,822.10   บาท 
 1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม                   10,353,664.00   บาท 
 1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน .........-..............โครงการ   

1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน       จ านวน  ....…-..............โครงการ   
1.2    เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปงีบประมาณ   พ.ศ.  2563 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   37,622,351.54  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                    43,024 .13    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                 176,006.80    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน                   202,666.29    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์                                                   -       บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  123,120.00     บาท 
 หมวดรายได้จากทนุ                              -       บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                          17,966,294.32    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                         19,025,189.00    บาท 
      (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                   86,051.00   บาท 
      (3) รายจ่ายจริง  จ านวน    34,310,051.90 บาท   ประกอบด้วย 
 งบกลาง                      10,023,244.00   บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว)            11,298,797.92  บาท 
 งบด าเนนิงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)        7,386,809.98  บาท 

งบลงทุน  (หมวดคา่ครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง)                3,581,600.00  บาท 
 งบรายจา่ยอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                               -       บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                                 2,019,600.00  บาท 
      (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            -         บาท 
      (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                       -         บาท 
 

4. งบเฉพาะ… 
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 4. งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการ...........-............ กิจการ.........ประปา.............. 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.…. มีรายรับจริง……….....……..….บาท            รายจ่ายจริง ..……….…....…. บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ          จ านวน ....… -…………. บาท 
  ยืมเงินสะสมจากข้อบาล           จ านวน ....… -…………. บาท 
  ก าไรสุทธ ิ           จ านวน ....… -…………. บาท 
  เงินฝากธนาคารทัง้สิน้ ณ วันที่ ...........................................        จ านวน ....… -…………. บาท 
  ทรัพย์จ าน า            จ านวน ....… -…………. บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รับจริง 

ปี  2563 
ประมาณการ 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี  2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 43,024.13 209,200.00 90,000.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 176,006.80 144,600.00 195,800.00 

    หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 202,666.29 240,000.00 220,000.00 
 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - -  

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 123,120.00 150,200.00 140,200.00 

    หมวดรายได้จากทุน - -  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 544,817.22 744,000.00 646,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 17,966,294.32 20,642,000.00 19,649,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

19,138,000.00 20,642,000.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000,000.00 19,550,000.00 19,550,000.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000,000.00 19,550,000.00 19,550,000.00 

รวม 39,908,751.00 40,936,000.00 39,845,000.00 

   
รายละเอียดตาม  ร่าง  ข้อบัญญัติ ฯ  หัวข้อต่อไปผมขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด  น าเสนอให้ 

ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณา  ขอความกรุณาประธานสภา ฯ  โปรดอนุญาตด้วย  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา ขอบคุณนักวิเคราะห์ ฯ  ที่ได้น าเสนอรายละเอียด  ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
อบต.วังม่วง พ. ศ. 2565  ให้ที่ประชุมสภา ฯ  ได้พิจารณา  ในวาระนี้ก่อนที่สมาชิกสภาฯ  จะลงมติรับหลักการแห่ง  

ร่างขอ้บัญญัติ ฯ   ให้สมาชิกสภา ฯ   ทุกท่าน   อภิปรายได้ตามสมควร   ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย
ในที่ประชุม  ขอเชิญครับ 

นายจ าลอง เรียนประธานสภา ฯ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ  สมาชิกสภา ฯ  หัวหน้าส่วน - 
ชัยภูมูล ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายจ าลอง  ชัยภูมูล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  3  ผมมี

ข้อสงสัย ร่างข้อบัญญัติฯ  พ.ศ.  2565  หลายโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และหลาย
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้บางส่วน    เช่นงานกีฬา     งานบุญประเพณี   งบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่น่าจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณอาจคาดการณ์ว่าจะไม่ได้จัดท าโครงการ
เนื่องจากเกิดโรคระบาด  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  หากสถานการณ์ดีขึ้นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นายกฯ  ควรจะมีแผนรองรับไว้ด้วย  ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ขอบคุณ  นายจ าลอง  ชัยภูมลู  ที่เสนอข้อสงสัยในทีป่ระชุม  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปราย
อบต. วังม่วง   อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายนิรันดร เรียนประธานสภา ฯ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ  สมาชิกสภา ฯ  หัวหน้าส่วน - 
วังนาดี ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายนิรันดร  วังนาดี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  6  ผมมี

ข้อสงสัย ร่างข้อบัญญัติฯ  พ. ศ.  2565   เช่นเดียวกับสมาชิกสภาฯ   ท่านอื่น  เนื่องจากหลายโครงการที่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และหลายโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ เพียงบางส่วน  
โดยเฉพาะโครงการแข่งขันกีฬา  อบต.วังม่วง  คัพ  ต้านยาเสพติด  ครั้งที่  20  ซึ่งประชาชนและลูกหลาน
เยาวชนถามถึงบ่อย ๆ    งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น   หากสถานการณ์ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ดีขึ้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ควรจะมีแผนรองรับไว้ด้วย  และ
ผมสงสัยอีกข้อหนึ่ง  หน้า  73  ข้อ  2.1.3  โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ / พนักงาน / 
ลูกจ้างประจ า  กองการศึกษา  ขอทราบรายละเอียดว่าเบิกจ่ายจริงจ านวนเท่าไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณ  นายนิรันดร  วังนาดี  ที่เสนอข้อสงสัยในที่ประชุม  เก่ียวกับโครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
อบต. วังม่วง กองการศึกษา  ขอเชิญนักวิชาการศึกษาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายธัญญา ขอบคุณประธานสภา ฯ  เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏบิัติหน้าที่นายกฯ  สมาชิกสภาฯ   หัวหน้า- 
เตชะแก้ว ส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมนายธัญญา เตชะแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ

ขออนุญาตน าเรียนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ  ข้อมูลจากปีที่แล้ว  จ านวน  2  คน   
คือ  บุตรของนางหนูจัน  ตะริสุน   ต าแหน่ง  ครู  คส.  2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง   และ
บุตรของนางอรัญญา  ราชสีมา  ต าแหน่ง  ครู  คส. 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค  ขอบคุณครับ      

ประธานสภา ขอบคุณนักวิชาการศึกษา  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รบัทราบ  สมาชิกสภาฯ  ทา่นใดจะอภิปรายอีก
อบต. วังม่วง  หรือไม่  ขอเชิญครับ     
น.ส.สุธัมมา เรียนประธานสภา ฯ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ  สมาชิกสภา ฯ  หัวหน้าส่วน - 
ทาร่อน ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุธัมมา  ทาร่อน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  7   

ดิฉันเห็นจ านวนงบประมาณ  จ านวน  150,000.-บาท  โครงการปรับปรุงบ่อขยะต าบลวังม่วง  ซึ่งตั้งอยู่
บ้านห้วยแร่  หมู่ที่  7  ขอขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  เล็งเห็นความส าคัญของบ่อขยะ  
พร้อมขอฝากผู้ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ      พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการ
บ่อขยะต าบลวังม่วง  ให้ใช้การได้เป็นปกติ  เพื่อมิให้ประชาชนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน   
และดิฉันขอเสนอให้แต่ละหมู่บ้านควรมีที่ทิ้งขยะเป็นของตัวเอง   เพื่อลดภาระของบ้านห้วยแร่   ที่ประชุม
โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ขอบคุณ  น.ส. สุธัมมา  ทาร่อน  ที่เสนอในที่ประชุม เก่ียวกับบ่อขยะของต าบลวังม่วง  ขอเชิญผู้อ านวยการ-   
อบต. วังม่วง กองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
 
 

นายภัทรชยั… 
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นายภัทรชัย ขอบคุณประธานสภาฯ  เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  สมาชิกสภา ฯ   หัวหน้า-
จ้อยสอดดง ส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายภัทรชัย  จ้อยสอดดง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดเก่ียวกับโครงการปรับปรุงบ่อขยะของต าบลวังม่วง ซึ่งตั้งอยู่บ้านห้วยแร่ หมู่ที่  
7  งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ร่างข้อบัญญัติฯ  จะด าเนินการขุดดินเปิดบ่อใหม่กลบบ่อเดิม  พร้อมขอเรียนให้ที่
ประชุมได้รับทราบว่าในอนาคตอีกไม่เกิน  3  ปี  บ่อขยะแห่งนี้อาจใช้การไม่ได้  เห็นควรพิจารณาแผน
รองรับหากมีที่ทิ้งขยะแยกไปในแต่ละหมู่บ้านตามที่สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7  เสนอ  น่าจะบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านห้วยแร่ได้ดีพอสมควร  ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ   

ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย
อบต. วังม่วง  อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีผู้อภิปรายอีก  ผมมีข้อสงสัย  ร่างข้อบัญญัติฯ  หน้า  35 

หมวดค่าใช้สอย ข้อ 3.2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) และหน้า 55 หมวดค่าใช้สอย ข้อ 3.1.2  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ทั้ง 2 โครงการไม่อ้างระเบียบกฎหมายใดๆ จึงขอทราบว่าปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายใด  เห็นควรผู้มีส่วนเก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย  ขอบคุณครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภาฯ   เรียนสมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เก่ียวกับ    
ปฏิบัติหน้าที การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   ผมจะให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ซึ่งผมมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุ  มาชี้แจง 
นายก อบต.วังม่วง ระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบในวันที่  25  สิงหาคม  2564  ขั้นแปรญัตติ  ส่วนหลายโครงการที่มิได้ตั้ง

งบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงานนั้น   ขอเรียนว่าสืบเนื่องจากการเกิดโรคระบาด  โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019  (COVID - 19)  ทางรัฐบาลมีมาตรการให้หน่วยงานของภาครัฐ  รวมถึงองค์กรปกครอง -
ส่วนท้องถิ่น  งดจัดงานซึ่งเป็นการรวมคนจ านวนมาก  หากสถานการณ์ดีขึ้น  ผมในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายกฯ  จะหาวิธีจัดท าเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามปกติ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ขอบคุณปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
อบต. วังม่วง ทุกท่านครับ  เราอภิปรายกันพอสมควรแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบรับหลักการแห่ง  ร่าง -
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ. ศ.  2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

หรือไม่ขอเชิญลงมติครับ ที่ประชุมมีมติรับหลักการ จ านวน 10 เสียง  ไม่รับหลักการ  จ านวน  1  เสียง
(น.ส.สุธัมมา  ทาร่อน)  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (พ.ต.ท.สมาน  ตรีนอก)  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบรับ
หลักการแห่ง  ร่างข้อบัญญัติฯ  ส าหรับการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติฯ ตามระเบียบก าหนดให้สภาท้องถิ่น
แปรญัตติในรูปคณะกรรมการเท่านั้น  จ านวน  3  -  7   คน  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ  แสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมว่าสมควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน  ขอเชิญน าเสนอครับ 

นายจ าลอง เรียนประธานสภา ฯ   ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน   5   คน  ผู้รับรอง  2  คน  คือ   
ชัยภูมูล  1.  นายมนตรี  ตุเกตุ  2.  นายนิรันดร  วังนาดี 
ประธานสภา ขอบคุณนายจ าลอง  ชัยภูมูล  มีผู้เสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอในที่ประชุม  
อบต.วังม่วง หากไม่มีผู้เสนออีกผมขอมติในที่ประชุมจะเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน ตามที่ 

นายจ าลอง  ชัยภูมูล  เสนอหรือไม่ขอเชิญลงมติครับ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  11 เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน  
ล าดับนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมผู้รับรอง  
จ านวน  2  คน  ขอเชิญครับ 

นายถาวร เรียนประธานสภา ฯ   ผมขอเสนอ   นายจ าลอง   ชัยภูมูล   เป็นผู้มีความเหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการ -  
บัวระบัดทอง แปรญัตติ  ผู้รับรอง  จ านวน  2  คน  คือ  1.  นายเสมอ  สาสิทธิ์  2.  นางสาวสุธัมมา  ทาร่อน 
ประธานสภา ขอบคุณนายถาวร บัวระบัดทอง ที่เสนอผู้มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอมติในที่ประชุม 
อบต.วังม่วง จะเห็นชอบตามผู้เสนอหรือไม่   ขอเชิญลงมติครับ  ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง  

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนต่อไป ขอเชิญครับ 
นายมนตรี เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายอดิศักดิ์  สุ่ยหล้า   เป็นผู้มีความเหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการ -  
ตุเกตุ  แปรญัตติ  ผู้รับรอง  จ านวน  2  คน  คือ  1. นายจ าลอง  ชัยภูมูล  2. นายจรัส  กันหาบาง  
 

ประธานสภา... 
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ประธานสภา ขอบคุณ   นายมนตรี  ตุเกตุ   ที่เสนอผู้มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   ผมขอมติในที่ประชุม 
อบต.วังม่วง จะเห็นชอบตามผู้เสนอหรือไม่   ขอเชิญลงมติครับ   ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนต่อไป ขอเชิญครับ 
น.ส.สุธัมมา เรียนประธานสภา ฯ   ดิฉันขอเสนอ  นายนิรันดร  วังนาดี   เป็นผู้มีความเหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการ
ทาร่อน  แปรญัตติ  ผู้รับรอง  จ านวน  2  คน  คือ  1.  นายจ าลอง  ชัยภูมูล  2.  นายถาวร  บัวระบัดทอง 
ประธานสภา ขอบคุณนางสาวสุธัมมา ทาร่อน ที่เสนอผู้มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอมติในที่ประชุม 
อบต.วังม่วง จะเห็นชอบตามผู้เสนอหรือไม่   ขอเชิญลงมติครับ  ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง  

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนต่อไป ขอเชิญครับ 
นายแบ้ง  เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ  นายชัยรัตน์  วานมนตรี เป็นผู้มีความเหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการ
สมอค า  แปรญัตติ ผู้รับรอง  จ านวน  2  คน  คือ  1. นายบัวบาน  แสนสมบัติ  2. นายนิรันดร  วังนาดี     
ประธานสภา ขอบคุณ  นายแบ้ง  สมอค า  ที่เสนอผู้มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอมติในที่ประชุม 
อบต.วังม่วง จะเห็นชอบตามผู้เสนอหรือไม่   ขอเชิญลงมติครับ  ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   จ านวน  11  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนต่อไป ขอเชิญครับ  
นายนิรันดร เรียนประธานสภาฯ ผมขอเสนอ  นายมนตรี  ตุเกตุ  เป็นผู้มีความเหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
วังนาดี  ผู้รับรอง  จ านวน  2  คน  คือ  1. นายจ าลอง  ชัยภูมูล   2. นายเสมอ  สาสิทธิ์     
ประธานสภา ขอบคุณ  นายนิรันดร  วังนาดี  ที่เสนอผู้มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอมติในที่ประชุม 
อบต.วังม่วง จะเห็นชอบตามผู้เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   จ านวน   11  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง  เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน  ดังนี้      
       1.  นายจ าลอง  ชัยภูมูล    
        2.  นายอดิศักดิ์  สุ่ยหล้า           

      3.  นายนิรันดร  วังนาดี 
 4.  นายชัยรัตน์  วานมนตรี  

5.  นายมนตรี  ตุเกตุ    
ส าหรับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้

คณะกรรมการฯ  ประชุมหารือพร้อมแต่งตั้งกันเองตามระเบียบต่อไป 
ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ  ผู้มีความประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ  ให้เสนอต่อคณะกรรมการ -

แปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  20 , 23 , 24   สิงหาคม  2564  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   และขอให้คณะกรรมการ ฯ   รวบรวมค าแปรญัตติพร้อมประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่  24  สิงหาคม  2564  เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณา
รายละเอียดของค าแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ว่าสมาชิกสภาฯ  ได้ขอแปรญัตติข้อใดบ้าง  เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ  และให้ฝ่ายบริหารเสนอยืนยันตามโครงการที่สมาชิกขอแปรญัตติ  แล้วให้คณะกรรมการฯ  
สรุปมีความเห็นหรือมีมติไปพร้อมด้วย  เพื่อน าเสนอในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ขั้น
แปรญัตติ  และลงมติ  ในวันที่  25  สิงหาคม  2564  

  
 

ในวาระนี้... 
 
 
 
 
 

 
 




