
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 

ในวันพุธที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  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 หมู่ 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  12  คน 
ล าดับ

ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 

1 นายกฤษฎา  พลเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

กฤษฎา  พลเรือง 

2 นางสาวอุมาวดี  คุณล้าน รองปลัด  อบต. วังม่วง อุมาวดี  คุณล้าน 
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 นางวริศรา ปัจจวงษ์   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นางวริศรา ปัจจวงษ์   
7 นางสุมาลี  เจริญสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สุมาลี  เจรญิสว่าง 
8 นางพนิดาพร  พันธ์พิทักษ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ พนิดาพร  พันธ์พิทักษ์ 
9 นางสาวจิดาภา  เจรญิสว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ จิดาภา  เจริญสว่าง 

10 นายสิทธิศักดิ์  ตรีนอก พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่างคอมพิวเตอร์) สิทธิศักดิ์  ตรีนอก 
11 นางสาวธันชนก  นาภู่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (ส านักงานปลัด) ธันชนก  นาภู่ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง    เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันครบองค์ -

ประชุมแล้ว  นายกฤษฎา  พลเรือง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  
ทุกท่าน   เข้าห้องประชุม   และเรียนเชิญ   พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก   ประธานสภาองค์การบริหาร -
ส่วนต าบลวังม่วง  กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

เลขานุการ… 
 



- 2 - 
 

เลขานุการสภา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  รองประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุม          
อบต.วังม่วง ทุกท่าน  วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่   2   

ประจ าปี  พ.ศ. 2564  วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ผู้มาประชุม จ านวน  12 คน ลาป่วย 1 คน  ครบองค์ประชุม ล าดับนี้ขอเชิญประธานสภา-
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดประชุมในล าดับต่อไป  ขอ
เชิญครับ  ครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  กล่าวเปิดประชุมพร้อม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป  ขอเชิญครับ   

ประธานสภา เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว   ผมขอเปิดประชุมครับ   ขอบคุณเลขานุการสภา ฯ   เรียนปลัดองค์การบริหาร-
อบต.วังม่วง ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  วันนี้สภาองค์การบริหารส่วน- 

ต าบลวังม่วง   ก าหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  วาระที่  2  
ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ผมขอด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้                

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  แนะน าพนักงานส่วนต าบลย้ายสบัเปลีย่นมาด ารงต าแหนง่ใหม่ 

ประธานสภา แนะน าพนักงานส่วนต าบลย้ายสับเปลี่ยนมาด ารงต าแหน่งใหม่ รายนางวริศรา ปัจจวงษ์ ต าแหน่ง นักพฒันา-   
อบต.วังม่วง ชุมชนช านาญการ  ตั้งแต่วนัที่  16  กรกฎาคม  2564  ล าดับนี้ขอเชิญนักพัฒนาชุมชน  กล่าวแนะน าตัว

ให้ที่ประชุมได้รบัทราบ  ขอเชิญครับ 
นักพัฒนาชุมชน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ  
สมาชิกสภา ฯ  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉันชื่อนางวริศรา ปัจจวงษ์  ชื่อเล่น 

หวาน  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน  อ าเภอบ้านไผ่   
จังหวัดขอนแก่น  ได้ขอย้ายสับเปลี่ยนกับนางนพวรรณ  จันประทักษ์  เพื่อหาประสบการณ์  ตั้งแต่วันที่  16  
กรกฎาคม  2564  ภูมิล าเนาเดิมอยู่บ้านโนนท่อน  ต าบลดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง  ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านหัวขัว  อ าเภอเปือยน้อย  ดิฉันย้ายมาใหม่  เป็นคนใหม่  หากทุกท่านมีสิ่งใดจะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรืออ่ืน ๆ  ดิฉันขอน้อมรับด้วยความยินดี  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา ขอบคุณนักพัฒนาชุมชน  ที่มารายงานตัวต่อที่ประชุมสภาฯ  ยินดีต้อนรับและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือ  
อบต.วังม่วง และร่วมท างานด้วยความเต็มใจ  ขอบคุณครับ     
ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่   3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
ประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  การประชุมวันนี้ผมขอน าระเบียบวาระที่    4  ซึ่งเป็นเรื่องน าเสนอให้
อบต.วังม่วง ที่ประชุมได้รับทราบหรือพิจารณา  ข้อ 4.1 ขึ้นหารือในที่ประชุมก่อนเนื่องจากเป็นข้อราชการส าคัญที่สภาฯ 

จะต้องพิจารณาต่อจากการประชุมคราวที่แล้ว  ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบตามที่ผมเสนอหรือไม่  ขอเชิญ
ลงมติครับ  ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน   12  เสียง  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผม
ขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 

          

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
4.1  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564     

ประธานสภา การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564
อบต.วังม่วง  ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  มติ - 

ที่ประชุมรบัหลักการ  จ านวน  10  เสียง   ไม่รับหลักการ  1  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  พร้อมมีมติตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน  คือ 
      1.  นายจ าลอง  ชัยภูมูล      ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  เป็นกรรมการแปรญัตติ 

2.   นายอดิศักดิ์  สุ่ยหล้า      ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
3. นายนิรันดร  วังนาด ี      ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
4. นายชัยรัตน์  วานมนตร ี      ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
5. นายมนตรี  ตุเกตุ       ต าแหน่ง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  เป็นกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม รับทราบ                   ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ  หรือพิจารณา 
5.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ประธานสภา ในวาระนี้เราจะพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  วาระที่ 
อบต.วังม่วง 2 ขั้นแปรญัตติ ล าดับนี้ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
    ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
ประธาน  เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม
แปรญัตติ ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายจ าลอง  ชัยภูมูล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี   
พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564  มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  
5  คน ประกอบด้วย 

1. นายจ าลอง  ชยัภูมูล  ต าแหน่ง   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายอดิศักดิ์  สุ่ยหลา้     ต าแหน่ง  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
3. นายชัยรัตน์  วานมนตร ี  ต าแหน่ง   เป็นกรรมการแปรญัตติ 
4. นายมนตรี  ตุเกตุ   ต าแหน่ง   เป็นกรรมการแปรญัตติ 
5. นายนิรันดร  วังนาดี  ต าแหน่ง   เป็นกรรมการ / เลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  รวบรวมค าเสนอขอแปรญัตติและได้พิจารณาแล้ว  มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
ทั้งสิ้น  8  คน  9  ค าแปร  ผมขอเสนอ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิม (รายละเอียดตาม-
เอกสารแนบท้าย )  พร้อมขอสรุปรายละเอียดของผู้ เสนอค าแปรญัตติ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ       
รายละเอียดดังนี้ 
         1.  หมวดค่าใช้สอย ข้อ 3.2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส านักปลัด (ร่างข้อบัญญัติฯหนา้ 35) 

ตั้งไว ้  จ านวน  33,600.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน  33,600.-บาท 
คงเหลือ   จ านวน        -    บาท 

        2.  หมวดค่าครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว   ข้อ   5.2.1   เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น  ( ร่าง - 
ข้อบัญญัติฯ  หน้า  43 ) 

ตั้งไว ้  จ านวน  15,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน    5,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน  10,000.-บาท             
3.  งบเงินอุดหนุน    ข้อ    7.1.1    อุดหนุนเทศบาลต าบลสระแก้วตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ -

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ระดับอ าเภอ    ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  ( ร่างข้อบัญญัติฯ  หน้า  46 ) 

ตั้งไว ้  จ านวน   40,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน   30,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน   10,000.-บาท      
4.  งบด าเนินงาน ข้อ 2.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  (ร่างข้อบัญญัติฯ หนา้  53) 

ตั้งไว ้  จ านวน  100,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน    30,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน    70,000.-บาท 
5.  หมวดค่าใช้สอย ข้อ 3.1.2  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง  (ร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 55) 

ตั้งไว ้  จ านวน  33,600.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน  33,600.-บาท 
คงเหลือ   จ านวน        -    บาท     
 

6. หมวดค่า... 
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6.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อ 5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับประมวลผล กองคลัง 
(ร่างข้อบัญญัติฯ หนา้ 58) 

  ตั้งไว ้  จ านวน   23,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน     6,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน   17,000.-บาท  
7.  หมวดค่าตอบแทน ข้อ 2.1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ / พนักงาน / 

ลูกจ้างประจ า  กองการศึกษา  (ร่างข้อบัญญัติฯ  หนา้  73) 
ตั้งไว ้  จ านวน   20,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน   10,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน   10,000.-บาท             
8.  หมวดค่าใช้สอย  ข้อ  1.7  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กองการศึกษา 

(ร่างข้อบัญญัติฯ  หนา้  78) 
ตั้งไว ้  จ านวน   100,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน     50,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน     50,000.-บาท             
9.  เงินช่วยเหลือพิเศษ  ข้อ  3.1  เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ / พนักงาน 

(ร่างข้อบัญญัติฯ  หนา้  117) 
ตั้งไว ้  จ านวน     10,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน     10,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน           -     บาท             
       ข้อ  3.2  เงินช่วยค่าท าศพพนกังานจา้ง 

  ตั้งไว ้  จ านวน     10,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน     10,000.-บาท 

  คงเหลือ   จ านวน           -     บาท             
    ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติ    มีมติเห็นชอบตามผู้เสนอค าแปรญัตติ    ให้ด าเนินการแปรญัตติ
ตามความประสงค์  จ านวน  9  ค าแปร  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่เสนอรายละเอียดผู้เสนอค าแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ
อบต.วังม่วง ในวาระนี้เราจะพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  วาระที่  2  

ขั้นแปรญัตติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในวาระนี้ผม  พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก   ต าแหน่ง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   ขอมอบหมายให้    นายชัยรัตน์   วานมนตรี    ต าแหน่ง  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  แทนเป็นการชั่วคราว  เพื่อ
เสนอค าแปรญัตติในฐานะสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  ต่อไป  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ ผมนายชัยรัตน์   วานมนตรี     ต าแหน่ง    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   ปฏิบัติหน้าที่  
(ชั่วคราว) ประธานสภาฯ  แทนเป็นการชั่วคราว  เพื่อให้ท่านได้เสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมในฐานะสมาชิกสภา ฯ  

หมู่ที่  8  ล าดับแรกขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่ 1 พ.ต.ท.สมาน  ตรีนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  เสนอค า
แปรญัตติ  หน้า  35  หมวดค่าใช้สอย ข้อ 3.2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส านักปลัด  ขอเชิญครับ                          

พ.ต.ท. สมาน เรียนประธานสภา ฯ  (ชั่วคราว)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   เพื่อนสมาชิกสภา ฯ   
ตรีนอก และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผม พ.ต.ท. สมาน  ตรีนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  ได้ขอสงวนความเห็น  

กรณีที่กระผมได้ขอแปรญัตติหน้า  35  หมวดค่าใช้สอย  ข้อ  3.2.3  โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ส านักปลัด  ซึ่งตั้งงบประมาณไว้โดยไม่อธิบายระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  เป็นโครงการที่ดีครับแต่ไม่มีระเบียบรองรับจึงท าให้สภาฯ  ไม่สามารถจะพิจารณา
ตามที่เสนอได้  ผมขอแปรญัตติลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  ที่ตั้งไว้  จ านวน  33,600.-บาท  เพื่อน า
งบประมาณไปแก้ปัญหาด้านอื่นแก่ประชาชน  ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ  

 

     ประธานสภา (ชั่วคราว)... 



- 5 - 
   

ประธานสภา ขอบคุณ   พ.ต.ท. สมาน  ตรีนอก  ที่แปรญัตติในที่ประชุม   สมาชิกสภา ฯ   ท่านใด   จะอภิปรายสนับสนุน 
(ชั่วคราว) หรือคัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีขอเชิญนักวิชาการจัดเก็บรายได้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นักวิชาการ เรียนประธานสภาฯ (ชั่วคราว) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้า-  
จัดเก็บรายได้ ส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉัน  น.ส.จิดาภา  เจริญสว่าง  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บ-

รายได้ช านาญการ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  การเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารขอเรียนว่าปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หมวด  9  ข้อ  92  ค่าเช่าทรัพย์สิน  เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดกองคลังจึงเรียก
ช่างมาซ่อมแซมให้ใช้การตามปกติ  แต่ช่างตีราคาซ่อมสูงหากจะซ่อมก็ไม่คุ้มค่า  จึงหารือผู้บริหารและตกลง
เช่าตามระเบียบฯ  เครื่องถ่ายเอกสารสีราคา  2,800.-บาท/เดือน  เครื่องถ่ายเอกสารขาวด าราคา  
2,500.-บาท/เดือน  ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ    

ประธานสภา ขอบคุณนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ    ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะ    
(ชั่วคราว) เห็นด้วยหรือไม่กับ   พ.ต.ท. สมาน  ตรีนอก   ที่แปรญัตติลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  หมวดค่าใช้สอย  

ข้อ   3.2.3   โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ส านักปลัด  จ านวน   33,600.-บาท  หรือจะคงไว้ตาม
ร่างงบประมาณเดิม ขอเชิญลงมติครับ มติที่ประชุมให้ลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  จ านวน  8  เสียง  
คงไว้ตามร่างเดิม  จ านวน  1  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  3  เสียง  เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้
ลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  จ านวน  33,600.-บาท  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณ  นายชัยรัตน์ วานมนตรี  ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว  ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติ ที่  2 
อบต. วังม่วง นายแบ้ง  สมอค า  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  เสนอแปรญัตติ  หน้า  43  หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

ข้อ  5.2.1  เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น  ขอเชิญครับ 
นายแบ้ง  เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
สมอค า ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายแบ้ง  สมอค า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ผมขอแปรญัตติหน้า  43 หมวดค่าครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว  ข้อ  5.2.1  เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 15,000.-บาท ขอตัดทอน   
จ านวน  5,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  10,000.-บาท  เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจ าเป็น  
ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณนายแบ้ง   สมอค า   ที่แปรญัตติในที่ประชุม    สมาชิกสภา ฯ    ท่านใด   จะอภิปรายสนับสนุนหรือ 
อบต. วังม่วง ไม่สนับสนุนผู้แปรญัตติหรือไม่ ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มี  ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นด้วย

หรือไม่กับนายแบ้ง   สมอค า  ที่แปรญัตติขอตัดทอนงบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ประเภทเครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 15,000.-บาท ขอตัดทอน จ านวน 5,000.-บาท 
ให้คงเหลือ จ านวน 10,000.-บาท หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิม  ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมให้
ตัดทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  11  เสียง  คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิม  
จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง  เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ตัดทอน  จ านวน  5,000.-บาท  
ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่  3  นายมนตรี  ตุเกตุ  สมาชิกสภา ฯ   หมู่ที่  3  เสนอแปรญัตติ  
หน้า  46 หมวดเงินอุดหนุน  ข้อ  7.1.1  อุดหนุนเทศบาลต าบลสระแก้วตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ -
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ขอเชิญครับ 

นายมนตรี เรียนประธานสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม-   
ตุเกตุ ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายมนตรี  ตุเกตุ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ผมขอแปรญัตติหน้า  46 หมวดเงินอุดหนุน  

ข้อ  7.1.1  อุดหนุนเทศบาลต าบลสระแก้วตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 40,000.-
บาท ขอตัดทอน   จ านวน  30,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  10,000.-บาท  เนื่องจากไม่ทราบ
รายละเอียดว่าน างบประมาณไปใช้จ่ายส่วนใดบ้างและตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจ าเป็น  ที่ประชุมสภาฯ  
โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา… 
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ประธานสภา ขอบคุณ  นายมนตรี ตุเกตุ ที่แปรญัตติในที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
อบต.วังม่วง ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีล าดับนี้ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภา ฯ   เรียนสมาชิกสภา ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เก่ียวกับเงินอุดหนุนโครงการ 
ปฏิบัติหน้าที่ โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ระดับอ าเภอ  ประจ าปี- 
นายก อบต.วังม่วง งบประมาณ  พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าโครงการเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ซึ่ง
หน่วยงานท้องถิ่นในอ าเภอเปือยน้อย  ทุกแห่งใช้ร่วมกัน  การด าเนินโครงการนั้นท้องถิ่นเราจะเวียนกันเป็น
เจ้าภาพด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  รายละเอียดงบประมาณที่อุดหนุน  ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลเปือยน้อย  จ านวน 40,000.-บาท 
2. เทศบาลต าบลสระแก้ว   จ านวน 20,000.-บาท 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จ านวน 40,000.-บาท 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม จ านวน 40,000.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 140,000.-บาท เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยเหนือขึ้นไป  

ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
อบต.วังม่วง เพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ  จากค าชี้แจงของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  เป็นการจัดตั้ง โครงการตาม

นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานท้องถิ่น
สามารถด าเนินการได้  ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นด้วยหรือไม่กับ  นายมนตรี  ตุเกตุ  ที่แปรญัตติขอตัดทอน
งบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเดิมตั้งไว้ จ านวน  40,000.-บาท  ขอตัดทอน 
จ านวน  30,000.-บาท ให้คงเหลือ จ านวน  10,000.-บาท หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิม  ขอเชิญ
ลงมติครับ  มติที่ประชุมให้ตัดทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  1  เสียง  คงไว้ตามร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณเดิม  จ านวน  10 เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  เป็นอันว่ามติที่ประชุม
ให้คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม  จ านวน  40,000.-บาท  ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่  4  
นายชัยรัตน์  วานมนตรี  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  1  เสนอแปรญัตติ  หน้า  53  งบด าเนินงาน  ข้อ 2.1 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ขอเชิญครับ 

นายชัยรัตน์ เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม   
วานมนตรี ประชุม ทุกท่าน  ผมนายชัยรัตน์  วานมนตรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1  ขอแปรญัตติหน้า  53  งบด าเนินงาน  

ข้อ  2.1  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน  100,000.-บาท  ซึ่งเป็น
จ านวนเงินค่อนข้างสูงเกินความจ าเป็น  ผมจึงขอแปรญัตติตัดทอนงบประมาณลงจากเดิม  จ านวน  
30,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  70,000.-บาท  ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณ  นายชัยรัตน์  วานมนตรี  ที่แปรญัตติในที่ประชุม   สมาชิกสภา ฯ   ท่านใด   จะอภิปรายสนับสนุน 
อบต. วังม่วง หรือคัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่    ปรากฏว่าไม่มี    หากไม่มีขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดให้

ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายภัทรชยั ขอบคุณประธานสภา ฯ    เรียนสมาชิกสภา ฯ    หัวหนา้ส่วนราชการ   และผู้เข้าร่วมประชุม   ทุกท่าน  ผม 
จ้อยสอดดง นายภัทรชัย  จ้อยสอดดง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับ  

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ให้มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ขอเรียนว่างบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ขอ
ความอนุเคราะห์ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ   

 
ประธานสภา... 
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ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ      
อบต. วังม่วง ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับค าสั่ง

แต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  
กค  0402.5  /  ว  85   ลงวันที่   6   กันยายน   2561   ข้อ  6  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน  
(ผู้บริหารท้องถิ่น)  เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว  ดังนั้นการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการตรวจรับงานจ้างนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น  จะอนุมัติ  ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นด้วย
หรือไม่กับนายชัยรัตน์  วานมนตรี  ที่แปรญัตติขอตัดทอนงบประมาณ  หมวดค่าตอบแทนผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ให้มีหน้าที่ตรวจรับงานจากเดิมตั้งไว้  จ านวน  100,000.-บาท  ขอตัดทอน  จ านวน  30,000.-บาท  ให้
คงเหลือ จ านวน  70,000.-บาท หรือจะคงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม  ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมให้
ตัดทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย จ านวน  8  เสียง  คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิม  จ านวน  
3 เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง    เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ตัดทอนตามที่เสนอ  จ านวน  
30,000.-บาท  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในวาระนี้ผม  พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก   ต าแหน่ง  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   ขอมอบหมายให้    นายชัยรัตน์   วานมนตรี    ต าแหน่ง  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ  แทนเป็นการชั่วคราว เพื่อ
เสนอญัตติในฐานะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  8  อีกคร้ังหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ ผม   นายชัยรัตน์  วานมนตรี    ต าแหน่ง    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   ปฏิบัติหน้าที่ 
(ชั่วคราว)   ประธานสภาฯ  แทนเป็นการชั่วคราว   เพื่อให้ท่านได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมในฐานะสมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  8  

ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่  5  พ.ต.ท. สมาน  ตรีนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  เสนอค าแปร-
ญัตติ  หน้า  55  หมวดค่าใช้สอย ข้อ 3.1.2  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง  ขอเชิญครับ 

พ.ต.ท. สมาน เรียนประธานสภา ฯ  (ชั่วคราว)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   เพื่อนสมาชิกสภา ฯ   
ตรีนอก และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผม พ.ต.ท. สมาน  ตรีนอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  ได้ขอสงวนความเห็น  

กรณีที่กระผมได้ขอแปรญัตติหน้า  55  หมวดค่าใช้สอย  ข้อ  3.2.3  โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง   ขอเรียนว่าเป็นแบบเดียวกันกับส านักปลัดครับตั้งงบประมาณไว้โดยไม่อธิบายระเบียบ   กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา  เป็นโครงการที่ดีครับแต่ไม่มีระเบียบรองรับจึง
ท าให้สภาฯ  ไม่สามารถจะพิจารณาตามที่เสนอได้  ผมขอแปรญัตติลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  ที่ตั้งไว้  
จ านวน  33,600.-บาท  เพื่อน างบประมาณไปแก้ปัญหาด้านอื่นแก่ประชาชน  ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  
ขอบคุณครับ 

 ประธานสภา ขอบคุณ   พ.ต.ท. สมาน  ตรีนอก  ที่แปรญัตติในที่ประชุม   สมาชิกสภา ฯ   ท่านใด   จะอภิปรายสนับสนุน 
(ชั่วคราว) หรือคัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่  ขอเชิญครับ  ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีล าดับนี้ขอเชิญนักวิชาการเงินและ

บัญชี  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นักวิชาการ เรียนประธานสภา ฯ   (ชั่วคราว)   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ  สมาชิกสภา ฯ   
เงินและบัญชี หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางพนิดาพร พันธ์พิทักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงิน-
  และบัญชีช านาญการ  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ที่ได้ชี้แจงระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว  สืบเนื่องจากกองคลังเดิมไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้งานจึงได้ขอ
เครื่องเดิมจากส านักปลัดมาไว้ใช้ซึ่งเป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปี ตอ่มาเครื่องช ารุดกองคลัง
จึงเรียกช่างมาซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิม  แต่ช่างตีราคาซ่อมสูงหากจะซ่อมก็ไม่คุ้มค่า  กองคลังได้หารือ
ผู้บริหารและตกลงเช่าตามระเบียบฯ  หากจะเปรียบเทียบระหว่างการซื้อ  และการเช่า  การซื้อ  สิ่งของที่
เราซื้อมาจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อย ๆ  ค่าซ่อมแซมสูง    ส่วนการเช่า   เราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ   กรณี
เครื่องถ่ายเอกสาร  การเช่าจึงคุ้มค่ากว่า  ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ    

 
 

ประธานสภา (ชั่วคราว)... 
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ประธานสภา ขอบคุณนักวิชาการเงินและบัญชี  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะ 
(ชั่วคราว) ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะ    เห็นด้วยหรือไม่กับ   พ.ต.ท.  สมาน   ตรีนอก    ที่แปรญัตติลดรายจ่าย  

(ตัดทั้งโครงการ)  หมวดค่าใช้สอย  ข้อ   3.2.3   โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  กองคลัง  จ านวน   
33,600.- บาท   หรือจะคงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม ขอเชิญลงมติครับ   มติที่ประชุมให้ลดรายจ่าย  
(ตัดทั้งโครงการ)  จ านวน 3 เสียง  คงไว้ตามร่างเดิม  จ านวน  7 เสียง  งดออกเสียง  จ านวน 2 เสียง  
เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม  จ านวน  33,600.-บาท  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณ  นายชัยรัตน์  วานมนตรี  ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว  ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติ 
อบต. วังม่วง ที่  6  นายถาวร  บัวระบัดทอง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4  เสนอแปรญัตติ  หน้า  53  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ข้อ 5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับประมวลผล  กองคลัง  ขอเชิญครับ 
นายถาวร เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
บัวระบัดทอง ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายถาวร  บัวระบัดทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผมขอแปรญัตติหน้า  58 หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ข้อ 5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับประมวลผล กองคลัง จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 
23,000.-บาท ขอตัดทอน  จ านวน  6,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  17,000.-บาท  เนื่องจากตั้ง
งบประมาณไว้ค่อนข้างสูงเกินความจ าเป็น  และเกิดข้อเปรียบเทียบว่าเหตุใดกองคลังจึงมีความประสงค์ใช้
คอมพิวเตอร์ราคาแพงกว่าส่วนราชการอื่นที่จัดซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว   หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในราคาที่
เท่าเทียมกับส่วนราชการอื่นจะพอใช้ได้หรือไม่    เพื่อน างบประมาณไปแก้ไขปัญหาด้านอื่นแก่ประชาชน    
ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณนายถาวร  บัวระบัดทอง  ที่แปรญัตติในที่ประชุม  สมาชิกสภา ฯ  ท่านใด  จะอภิปรายสนับสนุน 
อบต. วังม่วง หรือคัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่ ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีขอเชิญนักวิชาการเงินและบัญชี  ชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นักวิชาการ เรียนประธานสภา ฯ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   สมาชิกสภา ฯ   หัวหน้าส่วน -  
เงินและบัญชี ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   สืบเนื่องจากการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ  งานการเงินและบัญชีขอ

อนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  เดิม
ราคา  30,000.-บาท  ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ตัดทอนลงเหลือราคา  23,000.-บาท  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ส าหรับจัดท าบัญชีและประมวลผลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  
ราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เนื่องจากเครื่องเดิมที่ดิฉันใช้อยู่
จัดซื้อเมื่อปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  อายุการใช้งานนานท าให้ประสิทธิภาพลดลงจึงได้ขออนุมัติจัดซื้อใหม่  
ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ       

ประธานสภา ขอบคุณนักวิชาการเงินและบัญชี    ที่ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ     ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นด้วย 
อบต. วังม่วง หรือไม่กับ นายถาวร   บัวระบัดทอง   ที่แปรญัตติขอตัดทอนงบประมาณ   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับประมวลผล  กองคลัง  จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 23,000.-บาท ขอ
ตัดทอน จ านวน  6,000.-บาท  ให้คงเหลือ จ านวน 17,000.-บาท หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิม  
ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมให้ตัดทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน   3   เสียง  คงไว้ตามร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณเดิม  จ านวน  8  เสียง  งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง  เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้
คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม   จ านวน   23,000.-บาท   ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่   6 
นายนิรันดร  วังนาดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  เสนอแปรญัตติ  หน้า  73  หมวดค่าตอบแทน ข้อ  2.1.3   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างประจ า  กองการศึกษา  ขอเชิญครับ 

นายนิรันดร เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
วังนาดี ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายนิรันดร  วังนาดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6  ผมขอแปรญัตติหน้า  73 หมวด

ค่าตอบแทน ข้อ 2.1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างประจ า  กองการศึกษา   
  จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 20,000.-บาท ขอตัดทอน   จ านวน  10,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  

10,000.-บาท  เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงเกินผู้มีสิทธิ เบิก  ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา... 
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ประธานสภา ขอบคุณนายนิรันดร  วังนาดี   ที่แปรญัตติในที่ประชุม  สมาชิกสภา ฯ    ท่านใด   จะอภิปรายสนับสนุนหรือ 
อบต. วังม่วง คัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่  ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีขอเชิญนักวิชาการศึกษาชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
นักวิชาการ เรียนประธานสภา ฯ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   สมาชิกสภา ฯ   หัวหน้าส่วน -  
ศึกษา ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผมนายธัญญา  เตชะแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 เก่ียวกับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  ของกองการศึกษา  ผมขอน าเรียน

ให้ทราบว่าตั้งจ่ายให้ครูศูนย์ที่เป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่น  2  ราย   ตรวจสอบแล้วมีบุตรของครูที่อยู่ใน
เกณฑ์การเบิกจ่ายได้   1   ราย   ส่วนผมไม่มีบุตร   ดังนั้นเห็นชอบตามที่สมาชิกสภาแปรญัตติขอตัดทอน
ทุกประการ  ขอบคุณครับ     

ประธานสภา ขอบคุณนักวิชาการศึกษา   ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  ได้รับทราบ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  มีข้อสงสัย 
อบต. วังม่วง จะสอบถามอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มี  ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับนายนิรันดร  

วังนาดี  ที่แปรญัตติขอตัดทอนงบประมาณ  ค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  กองการศึกษา  จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 20,000.-บาท ขอตัดทอน  จ านวน 
10,000.-บาท ให้คงเหลือ จ านวน 10,000.-บาท หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิม  ขอเชิญลงมติครับ  
มติที่ประชุมให้ตัดทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  10  เสียง  คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณเดิม  จ านวน  1  เสียง  งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ตัดทอน  
จ านวน  10,000.-บาท  ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่  8  นายบัวบาน  แสนสมบัติ  สมาชิก
สภาฯ  หมู่ที่  5  เสนอแปรญัตติ  หน้า  78  หมวดค่าใช้สอย  ข้อ  1.7  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  กองการศึกษา  ขอเชิญครับ 

นายบัวบาน เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
แสนสมบัติ ประชุม  ทุกท่าน  ผมนายบัวบาน  แสนสมบัติ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  ผมขอแปรญัตติหน้า  73  หมวด

ค่าใช้สอย  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กองการศึกษา  จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 100,000.-บาท 
ขอตัดทอน   จ านวน  50,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  50,000.-บาท  เนื่องจากผลกระทบจากโรค
ระบาด  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  ไม่สามารถจะด าเนินตามโครงการได้  ซึ่งตั้ง
งบประมาณไว้สูงเกินความจ าเป็น  ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณนายบัวบาน  แสนสมบัติ  ที่แปรญัตติในที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะอภิปรายสนับสนุนหรือ 
อบต. วังม่วง คัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่  ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มี  ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นด้วย

หรือไม่กับนายบัวบาน     แสนสมบัติ     ที่แปรญัตติขอตัดทอนงบประมาณ    หมวดค่าใช้สอย   โครงการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กองการศึกษา   จากเดิมตั้งไว้   จ านวน  100,000.-บาท  ขอตัดทอน  
จ านวน  50,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน 50,000.-บาท  หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิม  ขอเชิญ
ลงมติครับ  มติที่ประชุมให้ตัดทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  12  เสียง  เป็นเอกฉันท์    
เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ตัดทอน  จ านวน  50,000.-บาท  ล าดับต่อไปขอเชิญผู้เสนอค าแปรญัตติที่  9  
นางสาวสุธัมมา   ทาร่อน   สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่   7   เสนอแปรญัตติ  หน้า  117  เงินช่วยเหลือพิเศษ  
ข้อ  3.1  เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ / พนักงาน  ขอเชิญครับ 

น.ส.สุธัมมา เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
ทาร่อน ประชุม  ทุกท่าน   ดิฉัน  นางสาวสุธัมมา  ทาร่อน   สมาชิกสภา ฯ   หมู่ที่  7  ขอแปรญัตติหน้า  117  

เงินช่วยเหลือพิเศษ  รายละเอียดดังนี้ 
ข้อ  3.1  เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ / พนักงาน  งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน 10,000.-บาท   
ข้อ  3.2  เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง  งบประมาณที่ตั้งไว้  จ านวน 10,000.-บาท  
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้โดยไม่อธิบายระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อ

ประกอบการพิจารณา    อีกทั้งโครงการนี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    ขององค์การบริหารส่วนต าบล -
วังม่วง   ดิฉันจึงขอแปรญัตติลดรายจ่าย   (ตั้งทั้งโครงการ)  รวม   2  โครงการ  จ านวน  20,000.-บาท  
ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา… 
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ประธานสภา ขอบคุณนางสาวสุธัมมา  ทาร่อน  ที่แปรญัตติในที่ประชุม   สมาชิกสภา  ฯ   ท่านใด   จะอภิปรายสนับสนุน 
อบต. วังม่วง หรือคัดค้านผู้แปรญัตติหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีล าดับนี้ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ

หน้าที่นายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภาฯ  เรียนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เก่ียวกับเงินเงินช่วยเหลือพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า     และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ที่ถึงแก่ความตาย    ซึ่ง 
นายก อบต.วังม่วง ไม่อยากให้เกิดขึ้น  ขอเรียนว่าตั้งจ่ายตามประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  ประกาศ

คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น      เรื่อง     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษ  กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้รับบ านาญ   ลูกจ้าง   และพนักงานจ้าง  ถึงแก่
ความตาย  พ.ศ.  2560  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ทุกแห่ง   ตั้งงบประมาณรองรับเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น  ดังนั้นผมขอปรับ
ทอนลงโครงการละ  5,000.-บาท  ให้คงไว้โครงการละ  5,000.-บาท ที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ     ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
อบต.วังม่วง เพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ  จากค าชี้แจงของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ท าให้ทราบว่ามีระเบียบให้

หน่วยงานท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้แต่เจ้าหน้าที่ชี้แจงไม่ครบถ้วน  ผมขอมติที่ประชุม  ดังนี้ 
1. จะเห็นด้วยหรือไม่กับ  นางสาวสุธัมมา  ทาร่อน  ที่แปรญัตติขอลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ) 

รวม  2  โครงการ  ดังนี้ 
1.1  เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน  จ านวน  10,000.-บาท  ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุมให้ลดรายจ่าย (ตัดทั้งโครงการ) ที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  1  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  
10  เสียง  คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิม  จ านวน   1   เสียง   

1.2  เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง   จ านวน   10,000.- บาท   ขอเชิญลงมติครับ  มติ 
ที่ประชุมให้ลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  ที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  1  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  
10  เสียง  คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิม  จ านวน   1   เสียง   

2. จะเห็นด้วยหรือไม่กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ที่ขอปรับทอน
งบประมาณลง  รวม  2  โครงการ  ดังนี้ 

2.1  เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ  /  พนักงาน  จากเดิมตั้งไว้   จ านวน   10,000.-บาท 
ขอตัดทอน  จ านวน  5,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  5,000.-บาท หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิม
จ านวน  10,000.-บาท  ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมให้ปรับทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  จ านวน  
10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  1  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 

2.2  เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง  จากเดิมตั้งไว้  จ านวน 100,000.-บาท ขอตัดทอน 
จ านวน  5,000.-บาท  ให้คงเหลือ  จ านวน  5,000.- บาท  หรือจะคงไว้ตามร่างบประมาณเดิมจ านวน  
10,000.-บาท  ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมให้ปรับทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย จ านวน 10 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  จ านวน  1  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 

เป็นอันว่ามติที่ประชุมให้ปรับทอนจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  รวม 2 โครงการ ๆ ละ 5,000.-บาท 
รวมเป็นเงิน  จ านวน  10,000.-บาท   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ขอบคุณสมาชิกสภา ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในช่วงเช้าเราได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว   ผมขอพัก 
อบต. วังม่วง   การประชุมไว้ชั่วคราว  ขอนัดประชุมต่อในช่วงบ่าย   เวลา  13.30 น.  ขอเชิญทุกท่านพักรับประทาน

อาหารกลางวัน  ขอเชิญครับ 
 

เวลา  12.00  -  13.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

ประธานสภา... 
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ประธานสภา เมื่อสมาชิกสภาฯ   เข้าห้องประชุมพร้อมกันและมีองค์ครบแล้ว  มีผู้เข้าประชุม  จ านวน   12   คน   ผมขอ 
อบต.วังม่วง เปิดประชุมในช่วงบ่าย  ขอด าเนินการประชุมต่อจากช่วงเช้า เพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับเราแปรญัตติ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามค าเสนอแปรญัตติทั้งสิ้น  8 คน  9  ค าแปร  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลวังม่วง  สรุปผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา ขอบคุณประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชมุ ทุกท่าน ผมนายกฤษฎา  พลเรือง ต าแหน่ง      
อบต.วังม่วง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ขอสรุปผลการแปรญัตติพอสังเขป  ดังนี้  

1. แปรญัตติลดรายจ่าย (ตัดทั้งโครงการ)  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)  มติที่ประชุม 
ให้ตัดทั้งโครงการตามที่เสนอ  เป็นเงิน  33,600.-บาท   

2. แปรญัตติตัดทอนงบประมาณค่าเครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น  มติที่ประชุมให้ตัดทอนตาม 
ที่เสนอ  เป็นเงิน  5,000.-บาท      

 มติที่ประชุมให้คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม 
3. แปรญัตติตัดทอนงบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  มติที่ประชุม 

ให้คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม 
4. แปรญัตติตัดทอนงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  มติที่ประชุมให้ 

ตัดทอนตามที่เสนอ  เป็นเงิน  30,000.-บาท  
5. แปรญัตติลดรายจ่าย (ตัดทั้งโครงการ)  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)  มติที่ประชุม 

ให้คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม 
6. แปรญัตติตัดทอนงบประมาณค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (กองคลัง)  มติที่ประชุม 

ให้คงไว้ตามร่างงบประมาณเดิม 
7. แปรญัตติตัดทอนงบประมาณเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองการศึกษา)  มติที่ประชุมให้ 

ตัดทอนตามที่เสนอ  เป็นเงิน  10,000.-บาท  
8. แปรญัตติตัดทอนงบประมาณโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  (กองการศึกษา)  มติที่ประชุมให้ 

ตัดทอนตามที่เสนอ  เป็นเงิน  50,000.-บาท  
9. แปรญัตติลดรายจ่าย  (ตัดทั้งโครงการ)  เงินช่วยเหลือค่าท าศพข้าราชการ / พนักงานจ้าง 

รายละเอียดดังนี้ 
9.1 สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7  ขอลดรายจ่าย  2  โครงการ  เป็นเงิน  20,000.-บาท  
9.2  ผู้บริหารท้องถิ่น    ขอให้คงไว้โครงการละ    5,000.- บาท    รวม   2   โครงการ   

เป็นเงิน  10,000.-บาท 
มติที่ประชุมให้ปรับทอนลงตามผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรวม  2  โครงการ  เป็นเงิน  10,000.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   จ านวน   138,600.-บาท 
   ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ขอบคุณเลขานุการสภา ฯ    ที่สรุปผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภา ฯ    ได้รับทราบ    ล าดับต่อไปขอเชิญ     
อบต. วังม่วง นายกฤษฎา  พลเรือง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  จะเสนอแปรญัตติ

เพิ่มเติมรายจ่ายหรือรายจ่ายขึ้นใหม่หรือไม่  ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมนายกฤษฎา  พลเรือง  ต าแหน่ง  
ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมสภาฯ  สืบเนื่องจาก 
นายก อบต.วังม่วง ผู้จัดท าร่างข้อบัญญัติ ฯ  มิได้ตั้งค่าจ้างเหมาบริการ    (กองการศึกษา)    1    ต าแหน่ง   จ านวน   

9,000.-บาท/เดือน   รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000.-บาท  จึงขอเสนอแปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่าย
หรือรายจ่ายขึ้นใหม่จ านวน  2  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ  (กองการศึกษา)  1  ต าแหน่ง   เป็นเงิน  108,000.-บาท 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)  ศึกษาดูงาน เป็นเงิน     30,600.-บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      จ านวน  138,600.-บาท   
ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา… 
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ประธานสภา ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นาย ฯ    สมาชิกสภา ฯ    ทุกท่านครับ   ตามระเบียบ 
อบต. วังม่วง กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯ  ข้อ  60  ผู้บริหารท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติตามข้อยกเว้น  โดยเสนอ

แปรญัตติเพิ่มเติมรายจ่ายหรือรายจ่ายขึ้นใหม่  จ านวน  2  โครงการ  รายละเอียดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  
ได้กล่าวแล้ว  ผมขอฝากข้อคิดเล็กน้อยเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง  ควรจะให้
นักทรัพยากรบุคคลยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้ชัดเจน  เพื่อความถูกต้องในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ      
สมาชิกสภาฯ   ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีความเห็นและขออภิปรายหรือขอแปรญัตติ
แต่อย่างใด  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  จะเห็นชอบให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เพิ่มเติมรายจ่ายหรือรายจ่าย
ขึ้นใหม่  ตามที่เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มโครงการเต็มสภา  จ านวน  
12  เสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมรายจ่ายหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ตามความประสงค์ของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นายกฯ  เพื่อนสมาชิกสภา ฯ   ทุกท่านครับ  เราประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ผ่านวาระที่  1  
ขั้นรับหลักการ  วาระที่   2   ขั้นแปรญัตติ  ต่อไปเราจะพิจารณาวาระที่   3   ขั้นลงมติ   ท่านใดมีข้อเสนอ
เร่ืองอ่ืนก่อนจะลงมติหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี หากไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นอีก  ผมขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ใน  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ. ศ.  2565  ที่รับหลักการในวาระที่  1  หรือ
จะให้ความเห็นชอบใน  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติและของสมาชิกสภา ฯ    ในวาระที่   2   หรือไม่   ผลปรากฏว่า   มติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติและของ
สมาชิกสภาฯ  ในวาระที่  2  เต็มสภา  เห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 หรือไม่  ผลการลงมติเห็นชอบ  จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  
ไม่มี  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  และเสนอนายอ าเภอเปือยน้อย  
เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

 

5.3  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ   ในวาระนี้  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  มีความ 
อบต.วังม่วง   ประสงค์เสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ยังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ล าดับนี้ขอเชิญผู้ปฏบิัติหน้าที่นายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ  
ได้พิจารณา  ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมนายกฤษฎา  พลเรือง  ต าแหน่ง  
ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขออนุมัติกันเงินกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
นายก อบต.วังม่วง และสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 จ านวน  9  โครงการ  

รายละเอียดผมขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา  ขอเชิญครับ 
ผู้อ านวยการ ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ    เรียนประธานสภา ฯ    สมาชิกสภา ฯ  และ 
กองช่าง ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ในวาระนี้ผมขออนุญาตน าเรียนการขออนุมัติกันเงินกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 จ านวน  9  โครงการ  
รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  ส่งผลกระทบ
ร้ายแรงในทุกๆ ด้าน  ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ส่งผลท าให้การด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

ดังนั้น    เพื่อให้การบริหารงานราชการส่วน   /  กองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงขออนุมัติกันเงิน
เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  จ านวน  9  โครงการ  รายละเอียดดังนี้  

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง    
จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายทางบ้านวังม่วง  ม. ๑  -  บ้านห้วยแร่  ม. ๓   
จ านวน  ๗๐,๐๐๐.-บาท        3. โครงการ… 
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3.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบา้นวังม่วง  ม. ๒  (สายดอนปู่ตา)  
จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บา   

4.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางบา้นโนนสว่าง ม.๔ - บ้านนาเสถียร 
จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคันดนิเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกนาค  ม. ๖  สายแยกห้างกกแดง - 
ไรน่านายสวาท สุดโต  จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายทางบา้นห้วยแร่  ม. ๗  - บ้านโสกนาค  ม. ๖  
จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

7.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบา้นโสกนาค - บ้านห้วยโป่ง จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
8.  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์อิเลคทรอนิกส์) จ านวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
9.  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงสีขา้วประจ าต าบล)  จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  2,820,000.-บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
๑.  อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผต่ามโครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ าสายทางบ้านห้วยโปง่ - 

บ้านห้วยแร่  จ านวน  ๑๔๒,๔๐๐.-บาท 
เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณตามโครงการก่อสร้างพื้นฐาน  และเงินอุดหนุนการไฟฟ้าตกไป  ผมจึง

เสนอผ่านผู้บริหารท้องถิ่น  ขอกันเงินต่อที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   

  มาตรา  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ  โประพิจารณากันเงินตามโครงการดังกล่าวต่อไป  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา    
อบต. วังม่วง สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ขอกันเงินต่อที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบที่ทางราชการ 

ก าหนด  เพื่อด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป  จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ  ท่านใดมี
ข้อสงสัยจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภาฯ  เรียนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ในวาระนี้ผมขอน าเรียนเก่ียวกับ   
ปฏิบัติหน้าที่ การขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ในอ านาจของสภาท้องถ่ิน  ผมได้ตรวจสอบ 
นายก อบต.วังม่วง โครงการที่ผู้อ านวยการกองช่าง  เสนอในที่ประชุมผมขอน าเรียนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

ล าดับที่  6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายทางบ้านห้วยแร่  ม. ๗  -  บ้านโสกนาค  ม. ๖   
งานพสัดุกองคลังได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว      

ล าดับที่   7.  โครงการก่อสร้างถนน   คสล.  สายทางบ้านโสกนาค  -  บ้านห้วยโป่ง   งานพัสดุ
กองคลังได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว   

ล าดับที่  8.  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  (ศูนย์อิเลคทรอนิกส์)  และล าดับที่  9. 
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  (โรงสีข้าวประจ าต าบล)  ผมประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วยังไม่
สามารถด าเนินการได้  จึงเห็นควรไม่ขอกันเงินต่อที่ประชุมสภาฯ  โปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา  
อบต. วังม่วง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นักวิชาการ เรียนประธานสภา ฯ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ   สมาชิกสภา ฯ   หัวหน้าส่วน -  
เงินและบัญชี ราชการ    และผู้เข้าร่วมประชุม   ทุกท่าน   เกี่ยวกับการเสนอขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่น   ดิฉันขออนุญาต

น าเรียนเพิ่มเติมเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ล าดับที่  ๑.  อุดหนุนการไฟฟ้าบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายแรงต่ าสายทางบ้านห้วยโป่ง - บ้านห้วยแร่  ขอเรียนว่าไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้  
จะต้องด าเนินการภายในปีงบประมาณที่ตั้งจ่าย  ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ 

  

ประธานสภา... 
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ประธานสภา ขอบคุณนักวิชาการเงินและบัญชี  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อ
อบต. วังม่วง สงสัยจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมหรือไม่   ปรากฏว่าไม่มี   หากไม่มีผมขอทราบรายละเอียด 

ล าดับที่   1  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จ านวน  
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  หากพิจารณาแล้วจะไม่สามารถด าเนินตามโครงการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  
จึงขอทราบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น  จะกันเงินไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เห็นควรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย  ขอบคุณครับ      

ผู้อ านวยการ เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เก่ียวกับการเสนอ 
กองช่าง ขอกันเงินโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   จ านวน  

๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ขอเรียนว่าผมได้น าเรียนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  เป็นการ
เบื้องต้นแล้ว  ในการประชุมคราวถัดไปจะขอเปลี่ยนแปลงค าชี้เป็นโครงการซ่อมแซมอาคารส านักงานรวมถึง
อาคารหอประชุมแห่งนี้  เนื่องจากหลังคาช ารุดมาก  ในห้วงฤดูฝนจะมีน้ าฝนไหลลงท าให้ฝ้าเพดานช ารุดตาม
ไปด้วยหลายจุดท าให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน  ที่ประชุมโปรดพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ     

ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง    ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา    สมาชิกสภา ฯ    ทุกท่านครับ     
อบต. วังม่วง ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ขอกันเงินต่อที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด  เพื่อด าเนินการ

ก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป  จ านวน  9  โครงการ     
-  ส าหรับโครงการที่  6 , 7  ปลัดฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ชี้แจงว่างานพัสดุชี้แจงว่าได้ก่อหนี้

ผูกพันเรียบร้อยแล้ว   
-  ส าหรับโครงการที่  8 , 9  ยังไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากมีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการ

คร้ังแรกยังไม่ชัดแจ้งว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด   
-  ส าหรับเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่)  ไม่สามารถกันเงินได้จะต้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ตั้งจ่าย   รายละเอียดตามที่ปลัด ฯ   และนักวิชาการเงิน ฯ   
ชี้แจงแล้ว  จะได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใน
ที่ประชุมหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มี  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้าง
พื้นฐาน  จ านวน  5  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง    
จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  

2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายทางบ้านวังม่วง  ม. ๑  -  บ้านห้วยแร่  ม. ๓   
จ านวน  ๗๐,๐๐๐.-บาท  

3.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบา้นวังม่วง  ม. ๒  (สายดอนปู่ตา)  
จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท   

4.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทางบา้นโนนสว่าง ม.๔ - บ้านนาเสถียร 
จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคันดนิเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกนาค  ม. ๖  สายแยกห้างกกแดง - 
ไรน่านายสวาท สุดโต  จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

รวมเป็นเงิน  1,820,000.-บาท  ตามที่เสนอหรือไม่   ผมขอมติที่ประชุม  ถามว่า  สมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน  จ านวน  5  โครงการ  เป็นเงิน  1,820,000.-บาท   มติที่ประชุมเห็นชอบให้กัน
เงินตามที่เสนอ   จ านวน   12   เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง  
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงินตามโครงการที่เสนอ  ขอฝากผู้มีส่วนเก่ียวข้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ  ขอบคุณครับ  

 
 

ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
3.1  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนช ารุด บ้านโนสว่าง หมู่ที่ 4    

ประธานสภา ในวาระนี้   สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอกระทู้ถาม  จ านวน  3 กระทู้  ล าดับแรกขอเชิญนายถาวร  บัวระบัดทอง  
อบต.วังม่วง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 กระทู้ถามขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนช ารุด จ านวน 2 สาย  ขอเชิญครับ 
นายถาวร เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
บัวระบัดทอง ประชุม ทุกท่าน  ผมนายถาวร  บัวระบัดทอง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4  สืบเนื่องจากห้วงที่ผ่านมาเกิดพายุฝน

ตกหนักท าให้ถนนช ารุดท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก  จึงขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนช ารุด  
จ านวน  2  สาย  คือ  ถนนลูกรังสายบ้านโนนสว่าง - บ้านป่าปอ และสายบ้านโนนสว่าง - บ้านนาเสถียร  
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน  จุดบ้านนายน้อย  เจริญใจ  ช ารุดเป็นหลุมลึกรถยนต์ไม่
สามารถสัญจรผ่านได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เห็นควร
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ตามปกติด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณนายถาวร   บัวระบัดทอง   เกี่ยวกับถนนช ารุดขอเชิญผู้อ านวยการกองชา่ง   ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ 
อบต. วังม่วง ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 
ผู้อ านวยการ เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เก่ียวกับการก่อสร้างและการซ่อมแซม   
กองช่าง ถนนภายในพื้นที่ต าบลวังม่วง  ผมขออนุญาตน าเรียนภาพรวมว่าโครงการที่ทุกท่านได้เสนอเข้าบรรจุใน

ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ด าเนินการก่อสร้างและ
เบิกจ่ายแล้วหลายโครงการ  ส่วนอีกหลายโครงการนั้นอยู่ระหว่างด าเนินการ  เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    2019   (COVID  -  19)    ท าให้หน่วยงานของเราได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในพื้นที่ต าบลวังม่วงโดยตรง  
เราจึงต้องทะยอยจัดท าโครงการก่อสร้าง  ขอเรียนว่าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ  กองช่างจะเร่ง
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  เพื่อด าเนินการก่อสร้างตามโครงการของทุกหมู่บ้าน  และบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ล าดับต่อไปนายนิรันดร   วังนาดี  
อบต.วังม่วง สมาชิกสภา ฯ   หมู่ที่   6   กระทู้ถามการออกให้บริการของรถสูบส้วมในพื้นที่ต าบลวังม่วงบริการล่าช้า   

ขอเชิญครับ 
นายนิรันดร เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
วังนาดี ประชุม ทุกท่าน  ผมนายนิรันดร วังนาดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6  ด้วยกระผมได้รับค าร้องเรียนจาก

ประชาชนว่า  การให้บริการของรถสูบส้วมในพื้นที่ต าบลวังม่วงบริการล่าช้า  เนื่องจากเมื่อคราวเดือดร้อน
(ส้วมเต็ม)  จึงได้แจ้งสูบส้วมกับผู้เกี่ยวข้องแต่รถบริการไม่เคยเข้าด าเนินการให้ตามเวลาที่ต้องการ  จึงขอ
สอบถามในที่ประชุมว่าหากเรียกรถบริการสูบส้วมจากต าบลอื่นมาบริการ  ประชาชนสามารถท าได้หรือไม่  
เห็นควรผู้มีส่วนเก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณนายนิรนัดร วังนาดี เกี่ยวกับรถบริการสูบสว้ม  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  ทา่นใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
อบต. วังม่วง ขอเชิญครับ 
นายแบ้ง  เรียนประธานสภาฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม 
สมอค า ประชุม ทุกท่าน  ผมนายแบ้ง  สมอค า  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  ผมขอสนับสนุนสมาชิกสภา  หมู่ที่  6  

เนื่องจากประชาชนหมู่บ้านของกระผมก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน  ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรหาวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย  ขอบคุณครับ     

ประธานสภา ขอบคุณ  นายแบ้ง  สมอค า  ที่เสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม  ล าดับนี้ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
อบต.วังม่วง ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย  ขอบคุณครับ  
 

ปลัด อบต. … 
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ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภา ฯ  เรียนสมาชิกสภา ฯ   และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ในวาระนี้ผมขอเรียนเก่ียวกับ   
ปฏิบัติหน้าที่ รถสูบส้วมในพื้นที่ต าบลวังม่วง    เราจ้างเอกชนมาบริการ    ทราบจากงานจัดเก็บรายได้ว่ามีเอกชนที่บริการ 
นายก อบต.วังม่วง เพียง  1  ราย  จึงท าให้การออกบริการประชาชนค่อนข้างล่าช้า  ผมจะเรียกผู้รับจ้างมารับทราบเพื่อ

ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น  ขอบคุณครับ  
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ     ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
อบต.วังม่วง   ล าดับต่อไปนายอดิศักดิ์  สุ่ยหล้า  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2  กระทู้ถามขอทราบความคืบหน้าโครงการ

ก่อสร้างพื้นฐานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขอเรียนให้ที่ประชุม
ได้รับทราบว่าผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่น ๆ  ( ถ้ามี ) 

ประธานสภา ในวาระนี้  สมาชิกสภาฯ  และผูเ้ข้าร่วมประชุมทา่นใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ในที่ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ   
อบต. วังม่วง 
รองปลัด ขอบคุณประธานสภาฯ   เรียนสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวอุมาวดี  คุณล้าน 
อบต.วังม่วง ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ขออนุญาตน าเรียนเงินบริจาคศูนย์พักคอยต าบลวังม่วง  

ซึ่งได้ท าพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  2564  รายละเอียดดังนี ้
1. สส. วันนิวัติ  สมบูรณ ์  จ านวน 3,000.-บาท 
2. สจ.จิรายุ  โชติศิลากลุ   จ านวน 2,000.-บาท 
3. บ้านวังม่วง  หมู่ที่  1 , 2  จ านวน 3,000.-บาท 
4. บ้านโนนสวา่ง  หมู่ที่  4  จ านวน 3,000.-บาท 
5. บ้านโนนสวา่ง  หมู่ที่  5  จ านวน 1,000.-บาท 
6. บ้านโนนสวา่ง  หมู่ที่  3  จ านวน 1,000.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,000.-บาท 
จ านวนเงินที่ได้รับบริจาค  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  น าไปใช้จ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภายในศูนย์พักคอย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  (COVID - 19)  ณ  วัดป่าวังเครือจารย์บ้านโนสว่าง  หมู่ที่  4  ขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เพียงเท่านี้  ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา ขอบคุณรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   ที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ    ผู้เข้าร่วม -   
อบต.วังม่วง ร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นอีก   หากไม่มีล าดับนี้ขอเชิญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  กล่าวสรุปการประชุม  ขอเชิญครับ   
ปลัด อบต. ขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง     สมาชิกสภา ฯ     และผู้เข้าร่วมประชุม    ทุกท่าน   
ปฏิบัติหน้าที่ การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่   3   ประจ าปี  พ.ศ.  2563  เพื่อพิจารณา  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต.วังม่วง รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ผ่านมาแล้ว  5 วันท าการ  ขอขอบคุณที่สภาฯ ให้ความ

เห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ   พ. ศ.  2565  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดต่อไป     ขอชื่นชมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง     ซึ่งน าโดย   
พันต ารวจโท สมาน  ตรีนอก  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ  ท่านน าทีมท าหน้าที่ในสภาฯ  ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  
ขอบคุณค าชี้แนะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  ผมขอน้อมรับและจะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ประชานต าบลวังม่วง  ขอขอบคุณอีกคร้ังหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

 
 

ประธานสภา… 
 
 




