
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
ในวันพฤหัสบดีที่  11  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 

1. ผู้มาประชุม  จ านวน  13  คน 
 

ล าดับ
ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
1 พันต ำรวจโท สมำน  ตรนีอก ประธำนสภำ อบต. วังม่วง พันต ำรวจโท สมำน  ตรนีอก 
2 นำยชัยรัตน์  วำนมนตร ี รองประธำนสภำ อบต. วังมว่ง ชัยรัตน์  วำนมนตรี 
3 นำยอดิศักดิ์   สุ่ยหลำ้ สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 2 อดิศักดิ์   สุ่ยหล้ำ 
4 นำยจรัส  กนัหำบำง สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 2 จรัส  กันหำบำง 
5 นำยจ ำลอง   ชยัภูมูล สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 3 จ ำลอง   ชัยภูมลู 
6 นำยมนตรี  ตุเกตุ สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 3 มนตรี  ตุเกตุ 
7 นำยถำวร  บัวระบดัทอง สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 4 ถำวร  บัวระบัดทอง 
8 นำยเสมอ  สำสิทธิ ์ สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 4 เสมอ  สำสิทธิ ์
9 นำยบัวบำน  แสนสมบัติ สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 5 บัวบำน  แสนสมบัติ 

10 นำยแบง้  สมอค ำ สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 5 แบ้ง  สมอค ำ 
11 นำยนิรันดร  วังนำด ี สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 6 นิรันดร  วังนำด ี
12 นำงสำวสุธัมมำ  ทำร่อน สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 7 สุธัมมำ  ทำร่อน 
13 นำยกฤษฎำ  พลเรือง เลขำนุกำรสภำ  อบต. วังม่วง กฤษฎำ  พลเรือง 

 

2.  ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  1  คน 
 

ล าดับ
ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

1 
 

 

นำยชูศิลป์  ลมมูลตร ี
 

สมำชิกสภำ อบต. วังม่วง หมู่ 8 
 

ลำป่วย 
 

3.  ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  29  คน 
 

ล าดับ
ที่ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 

1 นำยกฤษฎำ  พลเรือง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำท่ี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง 

กฤษฎำ  พลเรือง 

2 นำงสำวจำรุณี  พงษ์เจริญ หัวหน้ำส ำนักปลัด จำรุณี  พงษ์เจริญ 
3 นำยภัทรชยั  จ้อยสอดดง ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง ภัทรชัย  จ้อยสอดดง 
4 นำยธัญญำ  เตชะแก้ว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร รกัษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ธัญญำ  เตชะแก้ว 

5 นำยชิณรภัธ  ศรีเนตร วิศวกรโยธำช ำนำญกำร ชิณรภัธ  ศรีเนตร 
6 นำยจิระวฒัน์  ศรีนำง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน จิระวัฒน์  ศรีนำง 
7 นำงนพวรรณ  จันประทักษ ์ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร นพวรรณ  จันประทักษ์ 
8 นำงเบญจมำศ  สนิทลนุ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร เบญจมำศ  สนิทลนุ 
9 นำงสุมำลี  เจริญสว่ำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร สุมำลี  เจริญสวำ่ง 

10 นำงสุภำ  ขอดี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏบิัติกำร สุภำ  ขอดี 
11 นำงสำวเยำวลักษณ์  ดีแป้น เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนช ำนำญงำน เยำวลักษณ์  ดีแปน้ 

    

 

13.  นำยวณิชย์... 
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12 นำยวณชิย์  ภูมิกอง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพฒันำชุมชน วณิชย์  ภูมิกอง 
13 นำยกำยสิทธ์ิ  ลมมูลตร ี พนักงำนจ้ำงทั่วไป กำยสิทธ์ิ  ลมมลูตร ี
14 นำยสิทธิศักดิ์  ตรีนอก พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ช่ำงคอมพิวเตอร์) สิทธิศักดิ์  ตรีนอก 
15 นำงสำวจิตรำนุช  ลมมนตรี ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  (ส ำนักงำนปลัด) จิตรำนุช  ลมมนตร ี
16 นำงสำวธัญชนก  นำภู ่ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  (ส ำนักงำนปลัด) ธัญชนก  นำภู่ 
17 นำงสำววรำภรณ์  ชัยสิทธิ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล วรำภรณ์  ชัยสิทธิ 
18 นำงสำวสุพัตรำ  แก้วอำษำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุพัตรำ  แก้วอำษำ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง      เข้ำร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันครบองค์ -

ประชุมแล้ว  นำยกฤษฎำ   พลเรือง   เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ได้เชิญสมำชิกสภำ ฯ  
ทุกท่ำน    เข้ำห้องประชุม   และเรียนเชิญ   พันต ำรวจโท สมำน  ตรีนอก   ประธำนสภำองค์กำรบริหำร-
ส่วนต ำบลวังม่วง  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  พร้อมกล่ำวเปิดประชุม  และด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระต่อไป   

เลขำนุกำรสภำ เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  และผู้เข้ำ -     
อบต.วังม่วง ร่วมประชุมทุกท่ำน  วันนี้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   ก ำหนดประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่  1  

ครั้งที่   2   ประจ ำปี  พ.ศ.  2564  มีผู้มำประชุม  จ ำนวน  12  คน  ลำป่วย  1  คน  ครบองค์ประชุม 
ขอเชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  กล่ำวเปิดประชุมพร้อมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระต่อไป  ขอเชิญครับ   

ประธำนสภำ เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว  ผมขอเปิดประชุมครับ  ขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  เรียนสมำชิกสภำฯ   และผู้เข้ำ - 
อบต.วังม่วง ร่วมประชุม  ทุกท่ำน  วันนี้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   ก ำหนดจัดประชุมสภำสมัยสำมัญ   สมัยที่   

1  คร้ังที่  2 ประจ ำปี  พ.ศ.  2564  ผมขอด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ  ดังต่อไปนี้    
               

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

- ไม่มี - 
     

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งนี้แล้ว 
 

- ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  น าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบหรอืพิจารณา  
ประธำนสภำ เพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนครับในวำระนี้สมำชิกสภำฯ  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง  โครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำน 
อบต.วังม่วง ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ. ศ.  2564  จ ำนวน  5  โครงกำร   ล ำดับแรก

สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ขอเสนอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล. ภำยในหมู่บ้ำน  
(ตำมแนวถนนสำยทำงหมำยเลข  4038)  ฝั่งตรงข้ำมประปำหมู่บ้ำน  ขอเชิญ นำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  
สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 

 
                  นำยชัยรัตน์... 
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นำยชัยรัตน์ เรียนประธำนสภำ ฯ   เพื่อนสมำชิกสภำฯ   และผู้เข้ำร่วมประชุม   ทุกท่ำน  ผมนำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  
วำนมนตรี สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  สืบเนื่องจำกหมู่บ้ำนของผมได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณ-
  รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  หน้ำ  99  โครงกำรที่  1.2  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

คสล.  ภำยในหมู่บ้ำน  (ตำมแนวถนนสำยทำงหมำยเลย  4038)  ฝั่งตรงข้ำมประปำหมู่บ้ำน  ขนำดกว้ำง  
0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร  ควำมยำวรวม 35.00 เมตร  งบประมำณที่ตั้งไว้  จ ำนวน 70,000.-บำท   

เนื่องจำกรำยละเอียดในข้อบัญญัติคลำดเคลื่อนท ำให้โครงกำรฯ  ไม่เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  และควำมต้องกำรของประชำชน  ผมจึงขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
จำกเดิม  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล. ภำยในหมู่บ้ำน  ( ตำมแนวถนนสำยทำงหมำยเลย  4038 )  
ฝั่งตรงข้ำมประปำหมู่บ้ำน  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนวังม่วง - บ้ำนห้วยแร่  
(หน้ำบ้ำนนำงบุญหลำย  ครึ่มค้ำงพู)   

ขอเรียนว่ำถนนสำยดังกล่ำวช ำรุดท ำให้กำรสัญจรไปมำล ำบำกมำก  โครงกำรที่ขอเปลี่ยนแปลงมี
งบประมำณเพียง  70,000.-บำท  ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงและแก้ปัญหำได้  บ้ำนวังม่วง หมู่ที่ 1  
จึงขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำรท้องถิ่น  พิจำรณำโอนงบประมำณเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะแก้ปัญหำให้
ประชำชนด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ ขอบคุณนำยชัยรัตน์  วำนมนตรี ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ เพื่อนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนครับ
อบต. วังม่วง สมำชิกสภำ ฯ    หมู่ที่   1   มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ   คสล. 

ภำยในหมู่บ้ำน  ( ตำมแนวถนนสำยทำงหมำยเลย  4038 )  ฝั่งตรงข้ำมประปำหมู่บ้ำน  เป็นโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนวังม่วง - บ้ำนห้วยแร่  พร้อมขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำร
ท้องถิ่น  พิจำรณำโอนงบประมำณเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ล ำดับนี้ขอเชิญปลัดองค์กำร-
บริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธำนสภำฯ เรียนสมำชิกสภำฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกท่ำน ถนนคอนกรีต-          
ปฏิบัติหน้ำที่ เสริมเหล็กสำยบ้ำนวังม่วง  -  บ้ำนห้วยแร่  ช ำรุดท ำให้กำรสัญจรไปมำล ำบำก  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่   1   จึง  
นำยก อบต.วังม่วง ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงรำยละเอียดตำมที่ได้กล่ำวแล้ว  พร้อมขอผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำ

โอนงบประมำณให้เพียงพอที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำง  เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องผมขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  
ขอบคุณครับ     

ประธำนสภำ ขอบคุณปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ     ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  
อบต.วังม่วง เก่ียวกับกำรขอโอนงบประมำณเพิ่มเติมให้เพียงพอกับกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนวังม่วง  -  

บ้ำนห้วยแร่   ของบ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1  ผมอนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุม
ได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 

ผู้อ ำนวยกำร ขอบคุณประธำนสภำฯ  เรียนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  สมำชิกสภำฯ  และผู้เข้ำ- 
กองช่ำง  ร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยภัทรชัย  จ้อยสอดดง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ขอน ำเรียนในที่ประชุม

ว่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนวังม่วง  -  บ้ำนห้วยแร่  ซึ่งสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ขอ
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงจำกร่องระบำยน้ ำ  รำยละเอียดตำมที่ได้กล่ำวแล้วแต่งบประมำณ
จ ำนวน  70,000.-บำท  ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำง  ขอเรียนว่ำถนนสำยนี้ช ำรุดรวมระยะทำง
ประมำณ  60  กว่ำถึง  70  เมตร   บ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1  จึงขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำรท้องถิ่น  
พิจำรณำโอนงบประมำณเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำง   ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน  ผมได้หำรือผู้บริหำรท้องถิ่น  ในเบื้องต้นแล้วเห็นควรโอนงบประมำณจำกหมวดเงินอุดหนุน  
โครงกำรจัดงำน ศิวะรำตรี ปูชะนียำลัย ปรำสำทเปือยน้อย จ ำนวน 150,000.-บำท  ซึ่งอ ำเภอเปือยน้อย
แจ้งในที่ประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรว่ำปีนี้งดกำรจัดงำนประเพณีดังกล่ำว  เนื่องจำกอยู่ในห้วง
เฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID - 19)  ระลอกใหม่  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   220,000.-บำท   
น่ำจะเพียงพอและสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำรได้  ขอน ำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทรำบเพียงเท่ำนี้  
ขอบคุณครับ     
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ประธำนสภำ ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนครับ  
อบต.วังม่วง บ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล. ภำยในหมู่บ้ำน  เพื่อ

น ำไปก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนวังม่วง   -   บ้ำนห้วยแร่  พร้อมขอโอนงบประมำณเพิ่มเติม
ให้เพียงพอกับโครงกำรก่อสร้ำง  ท่ำนใดจะอภิปรำยในประเด็นนี้หรือไม่  ขอเชิญครับ 

นำยอดิศักดิ์ เรียนประธำนสภำฯ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยอดิศักดิ  สุ่ยหล้ำ  สมำชิก-      
สุ่ยหล้ำ สภำฯ  หมู่ที่  2  ตำมที่นำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  สมำชิกสภำฯ   หมู่ที่  1  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำร

ก่อสร้ำงนั้นหำกงบประมำณ    จ ำนวน    70,000.- บำท    ตำมเดิมผมขอสนับสนุน    แต่กำรเพิ่ม
งบประมำณให้เพียงพอกับโครงกำรก่อสร้ำงตำมควำมต้องกำรของสมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  1  สุดแล้วแต่
ผู้บริหำรท้องถิ่น  และที่ประชุมจะพิจำรณำ  ขอบคุณครับ 

นำยถำวร เรียนประธำนสภำ ฯ    เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ    และผู้เข้ำร่วมประชุม   ทุกท่ำน   ผมนำยถำวร  บัวระบัดทอง    
บัวระบัดทอง สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  4  ตำมที่นำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง

โครงกำรก่อสร้ำงนั้นหำกงบประมำณ  จ ำนวน    70,000.- บำท    ตำมเดิมผมขอสนับสนุน  แต่กำรเพิ่ม
งบประมำณอีก  จ ำนวน  150,000.-บำท  ให้เพียงพอกับกำรก่อสร้ำงตำมควำมต้องกำรของสมำชิกสภำ ฯ  
หมู่ที่ 1 ผมไม่สนับสนุนเนื่องจำกหมู่บ้ำนอ่ืนในพื้นที่ต ำบลวังม่วง  มีควำมจ ำเป็นและเดือดร้อนไม่แตกต่ำงกัน  
ที่ประชุมโปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 

นำยนิรันดร เรียนประธำนสภำฯ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยนิรันดร  วังนำดี  ต ำแหน่ง    
วังนำดี สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  6  ตำมที่นำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง

โครงกำรก่อสร้ำงนั้นผมฟังดูแล้วบ้ำนวังม่วง    หมู่ที่    1     เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น    โอนเพิ่มงบประมำณ
ให้เพียงพอกับโครงกำรก่อสร้ำง  ผมขอเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมสักเล็กน้อยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  
หำกงบประมำณ  จ ำนวน   70,000.- บำท  ตำมเดิมผมขอสนับสนุน  แต่กำรเพิ่มงบประมำณควรจะเพิ่ม
ทุกหมู่บ้ำนเพื่อให้มีควำมเสมอภำคกัน  ที่ประชุมโปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ  

ประธำนสภำ ขอบคุณนำยอดิศักดิ  สุ่ยหล้ำ   นำยถำวร  บัวระบัดทอง  และนำยนิรันดร  วังนำดี  ที่อภิปรำยในที่ประชุม  
อบต. วังม่วง สมำชิกสภำ ฯ   ท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ปรำกฏว่ำไม่มี   หำกไม่มีผมขอเสนอในที่ประชุมเพื่อ 

ควำมเป็นธรรมแก่ทุกหมู่บ้ำน  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ควรจะเสนอขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงจำกโครงกำร
ของหมู่บ้ำนตนเองที่   เพื่อให้งบประมำณเพียงพอกับโครงกำรก่อสร้ำง  และมิให้กระทบหมู่บ้ำนอ่ืนซึ่งมี
ควำมเดือดร้อน  จ ำเป็น  ไม่แตกต่ำงกัน  ผมขอเสนอแนะสักเล็กน้อยในที่ประชุม   เพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุก
ท่ำนครับ  ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  หน้ำ  99  บ้ำนวังม่วง  
หมู่ที่  1  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอีกโครงกำรหนึ่ง  คือ  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้ นที่
กำรเกษตร  สำยนำนำยสมำน  มะลิโค  งบประมำณที่ตั้งไว้  180,000.-บำท  เห็นควรโอนงบประมำณ
โครงกำรดังกล่ำวรวมกันซึ่งโครงกำรที่มีอยู่เดิม  จ ำนวน  70,000.-บำท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000.-
บำท  น่ำจะเพียงพอกับกำรก่อสร้ำงตำมควำมต้องกำรของสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน  โดยไม่จ ำเป็นต้องโอนเงินจำกโครงกำรอ่ืนมำจ่ำยเพรำะจะท ำให้กระทบ   หรือ
ควำมไม่เท่ำเทียมกันของสมำชิกสภำ ฯ   หมู่บ้ำนอ่ืน ๆ   ท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมหรือไม่  
ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธำนสภำฯ  เรียนสมำชิกสภำฯ  หัวหน้ำส่วนรำชกำร   และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  เก่ียวกับ              
ปฏิบัติหน้ำที่ กำรโอนงบประมำณเพิ่มเติมให้เพียงพอกับกำรก่อสร้ำง  เพื่อแก้ไขปัญหำให้ประชำชนบ้ำนวังม่วง   หมู่ทื่   1  
นำยก อบต.วังม่วง ผู้บริหำรท้องถิ่นไม่มีควำมประสงค์จะโอนเงินดังที่กล่ำวมำจำกโครงกำร ศิวะรำตรี  ปูชนียำลัย  ปรำสำท-

เปือยน้อย  (งำนบุญกู่)  ประจ ำปี  2564  แต่อย่ำงใดจึงไม่ขอโอนในส่วนนี้  ขอบคุณครับ   
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ประธำนสภำ ขอบคุณปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก  ฯ    ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ 
อบต.วังม่วง     ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบให้สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมที่เสนอหรือไม่  

โดยแยกเป็น  2  ค ำถำม  ดังนี้ 
1. ให้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำง  งบประมำณ  จ ำนวน   70,000.- บำท  ตำมเดิม 

ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน  4  เสียง    
2. ให้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำง    งบประมำณตำมเดิม   จ ำนวน    70,000.- บำท 

งบประมำณที่ขอเพิ่มเติม  จ ำนวน   150,000.- บำท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   จ ำนวน   220,000.- บำท  
ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน  3  เสียง   

เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมที่เสนอ  งบงบประมำณ
ตำมเดิมที่ตั้งไว้  จ ำนวน  70,000.-บำท   

ที่ประชุม  รับทรำบ 
ประธำนสภำ ล ำดับต่อไปสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร 
อบต.วังม่วง สำยทำงบ้ำนโนนสว่ำง   ไปบ้ำนป่ำปอ   ขอเชิญ  นำยถำวร   บัวระบัดทอง   สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  4  

ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 
นำยถำวร เรียนประธำนสภำ ฯ   เพือ่นสมำชิกสภำ ฯ    และผู้เข้ำร่วมประชุม   ทุกท่ำน   ผมนำยถำวร   บัวระบัดทอง 
บัวระบัดทอง สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  4  สืบเนื่องจำกหมู่บ้ำนของผมได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564   หน้ำ   101  โครงกำรที่  1.7  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร   สำยทำงบ้ำนโนนสว่ำง    ไปบ้ำนป่ำปอ    โดยท ำกำรลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง   
5.00   เมตร  หนำเฉลี่ย   0.07  เมตร  ควำมยำวรวม  630.00  เมตร  งบประมำณที่ตั้งไว้  จ ำนวน  
250,000.-บำท 

เนื่องจำกรำยละเอียดในข้อบัญญัติคลำดเคลื่อนท ำให้โครงกำรฯ  ไม่เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  และควำมต้องกำรของประชำชน  ผมจึงขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
จำกเดิม  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  สำยทำงบ้ำนโนนสว่ำง  ไปบ้ำนป่ำปอ  เป็น
โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรโดยท ำกำรลงหินคลุกสำยบ้ำนโนนสว่ำง  -  บ้ำนนำเสถียร
(ทำงแยกนำนำงยุพิน  สงเสริฐ)  งบประมำณจ ำนวนเท่ำเดิม  ที่ประชุมโปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ ขอบคุณ   นำยถำวร    บัวระบัดทอง    ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ     เพื่อนสมำชิกสภำ  ฯ   
อบต. วังม่วง ทุกท่ำนครับ  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  4  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำน  รำยละเอียดตำมที่

กล่ำวแล้วท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบให้สมำชิกสภำฯ  
หมู่ที่  4  เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมที่เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำมติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามที่เสนอ  จ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  
จ านวน  1  เสียง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำ ล ำดับต่อไปสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 5 ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร 
อบต.วังม่วง สำยทำงบ้ำนห้วยโป่ง  ไป  บ้ำนหนองแวงตอตั้ง   ขอเชิญ  นำยแบ้ง  สมอค ำ   สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  5  

ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 
นำยแบง้ เรียนประธำนสภำฯ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยแบ้ง  สมอค ำ สมำชิกสภำฯ   
สมอค ำ หมู่ที่  4  สืบเนื่องจำกหมู่บ้ำนของผมได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  หน้ำ  102  โครงกำรที่ 1.8  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่
กำรเกษตร    สำยทำงบ้ำนห้วยโป่ง   ไป  บ้ำนหนองแวงตอตั้ง    โดยท ำกำรลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  
5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย   0.07  เมตร  ควำมยำวรวม  220.00  เมตร  งบประมำณที่ตั้งไว้  จ ำนวน  
100,000.-บำท 

 
เนื่องจำก… 
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เนื่องจำกรำยละเอียดในข้อบัญญัติคลำดเคลื่อนท ำให้โครงกำรฯ  ไม่เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  และควำมต้องกำรของประชำชน  ผมจึงขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
จำกเดิม  สำยทำงบ้ำนห้วยโป่ง     ไป    บ้ำนหนองแวงตอตั้ง    เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตรโดยท ำกำรลงหินคลุก  สำยบ้ำนห้วยโป่ง   -   บ้ำนห้วยแร่   งบประมำณจ ำนวนเท่ำเดิม  
ที่ประชุมโปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ ขอบคุณ   นำยแบ้ง  สมอค ำ   ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนครับ 
อบต. วังม่วง สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  5  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำน  รำยละเอียดตำมที่กล่ำวแล้ว

ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบให้สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  5  
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมที่เสนอหรือไม่   ขอเชิญลงมติครับ    ผลปรำกฏว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามที่เสนอ  จ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำ ล ำดับต่อไปสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 7 ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร 
อบต.วังม่วง สำยบ้ำนห้วยแร่  ไป  บ้ำนโสกนำค  (สำย  สปก.)  ขอเชิญ  น.ส. สุธัมมำ  ทำร่อน  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  7  

ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 
น.ส.สุธัมมำ เรียนประธำนสภำ ฯ   เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ   และผู้เข้ำร่วมประชุม   ทุกท่ำน  ดิฉัน นำงสำวสุธมัมำ  ทำร่อน   
ทำร่อน สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  7  สืบเนื่องจำกหมู่บ้ำนของดิฉันได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณ-

รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  หน้ำ  103  โครงกำรที่ 1.10  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  สำยบ้ำนห้วยแร่  ไป  บ้ำนโสกนำค  (สำย  สปก.)  โดยท ำกำรลงหินคลุกผิวจรำจร
กว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย   0.07  เมตร  ควำมยำวรวม  620.00  เมตร  งบประมำณที่ตั้งไว้  
จ ำนวน  250,000.-บำท 

เนื่องจำกรำยละเอียดในข้อบัญญัติคลำดเคลื่อนท ำให้โครงกำรฯ  ไม่เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  และควำมต้องกำรของประชำชน  ดิฉันจึงขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
จำกเดิม โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรโดยท ำกำรลงหินคลุกถนนสำยบ้ำนห้วยแร่  ไป  
บ้ำนโสกนำค   (สำย  สปก.)  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยบ้ำนห้วยแร่  ไปบ้ำน-
โสกนำค  (สำย  สปก.)  งบประมำณจ ำนวนเท่ำเดิม  ที่ประชุมโปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณค่ะ 

ประธำนสภำ ขอบคุณ     นำงสำวสุธัมมำ   ทำร่อน    ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ     เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ    
อบต. วังม่วง ทุกท่ำนครับ  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  7  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำน  รำยละเอียดตำมที่

กล่ำวแล้วท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบให้สมำชิกสภำฯ  
หมู่ที่  7  เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมที่เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำมติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามที่เสนอ  จ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  
จ านวน  1  เสียง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำ ขอบคุณสมำชิกสภำ ฯ  ทุกท่ำน  ในวำระนี้ผม  พันต ำรวจโท สมำน  ตรีนอก  ประธำนสภำองค์กำรบริหำร - 
อบต.วังม่วง ส่วนต ำบลวังม่วง  ขอมอบหมำยให้นำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  รองประธำนสภำฯ  ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำฯ  

แทนเป็นกำรชั่วครำว  เพื่อเสนอญัตติในฐำนะสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  เนื่องจำกนำยชูศิลป์  ลมมูลตรี  
สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  ลำป่วยจำกอุบัติเหตุทำงถนน  เมื่อวันที่  26  มกรำคม  2564  ขณะนี้พักรักษำตัว  
ณ  โรงพยำบำลขอนแก่น  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทรำบ  
ประธำนสภำฯ ผมนำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำฯ    
(ชั่วครำว) แทนเป็นกำรชั่วครำว  เพื่อให้ท่ำนได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมในฐำนะสมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  8  ล ำดับนี้สมำชิก

สภำฯ  หมู่ที่  8  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  โดยท ำกำรลง
หินคลุกถนนสำยบ้ำนโสกนำคห้วยแร่  ไป  บ้ำนห้วยแร่  (สำยห้ำงกกแดง)  ขอเชิญ  พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก
สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 

พ.ต.ท.สมำน... 
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พ.ต.ท.สมำน เรียนประธำนสภำ ฯ  (ชั่วครำว)  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  
ตรีนอก และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผม พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก  สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่   8  สืบเนื่องจำกหมู่บ้ำน

ของผมได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  
หน้ำ  103  โครงกำรที่ 1.11  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรถนนสำยบ้ำนโสกนำค  ไป  
บ้ำนห้วยแร่  (สำยห้ำงกกแดง)  โดยท ำกำรลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.07  เมตร  
ควำมยำวรวม  620.00  เมตร  งบประมำณที่ตั้งไว้  จ ำนวน  250,000.-บำท 

เนื่องจำกรำยละเอียดในข้อบัญญัติคลำดเคลื่อนท ำให้โครงกำรฯ  ไม่เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  และเพื่อประโยชน์ของประชำชนผู้ใช้เส้นทำง  ผมจึงเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดจำกเดิม  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร  โดยท ำกำรลงหินคลุก
ถนนสำยบ้ำนโสกนำค  ไป  บ้ำนห้วยแร่  (สำยห้ำงกกแดง)  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสำยบ้ำนโสกนำค  ไปบ้ำนห้วยโป่ง  งบประมำณจ ำนวนเท่ำเดิม  ขอน ำเรียนให้ประชุมสภำฯ  โปรด
พิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำฯ ขอบคุณ  พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก  ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ  ทุกท่ำน   
ชั่วครำว สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  8  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำน  รำยละเอียดตำมที่กล่ำวแล้ว

ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่  ขอเชิญครับ  
นำยนิรันดร เรียนประธำนสภำฯ  ชั่วครำว  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน   ผมนำยนิรันดร  วังนำดี     
วังนำดี สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  6  ตำมที่  พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง

โครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำนจำกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยบ้ำนโสกนำค  ไปบ้ำนห้วยโป่ง  ผม
ขอสนับสนุน  เนื่องจำกเป็นถนนสำยหลักที่เชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน  ประชำชนทั่วไปและลูก ๆ  นักเรียน
จำกโรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง  ใช้สัญจรไปมำเป็นจ ำนวนมำก  ที่ประชุมโปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ  

ประธำนสภำฯ ขอบคุณนำยนิรันดร  วังนำดี  ที่อภิปรำยสนับสนุนผู้เสนอนญัตติในที่ประชุม  ท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่   
ชั่วครำว ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มีผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบให้สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง

โครงกำรตำมที่เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ตามที่เสนอ  จ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  

ที่ประชุม รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ ขอบคุณเพื่อนสมำชิกสภำ  ทุกท่ำน  ล ำดับนี้  ขอเชิญ พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก  ประธำนสภำองค์กำรบริหำร- 
ชั่วครำว ส่วนต ำบลวังม่วง มำปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำฯ เพื่อด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ ขอบคุณรองประธำนสภำ ฯ  ที่ปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นกำรชั่วครำว   ผมขอด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ - 
อบต.วังม่วง  วำระต่อไปนี้  
  

 5.2  พิจารณาเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
ประธำนสภำ ในวำระนี้เรำจะพิจำรณำเพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง   และแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  2565 )  
อบต. วังม่วง เพิ่มเติมฉบับที่  2  แต่ผมขอท ำควำมเข้ำใจกับเพื่อนสมำชิกสภำฯ  สักเล็กน้อยพร้อมขอมติในที่ประชุมว่ำ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนฯ  ได้มอบแผนพัฒนำท้องถิ่นแก่เพื่อนสมำชิกสภำฯ  แล้วคนละ  1  เล่ม  
เพื่อเป็นกำรกระชับเวลำเห็นควรให้สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1 - 8  น ำเสนอโครงกำรที่มีควำมประสงค์จะ
เพิ่มเติมเข้ำในแผนฯ  โดยมิให้เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอรำยละเอียดในรูปเล่มอีก  ขอเชิญลงมติครับ  ปรำกฏว่ำ  มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้สมำชิกสภำฯ  น ำเสนอโครงกำรที่มีควำมประสงค์จะเพิ่มเติมเข้ำในแผน ฯ  โดยมิให้
เจ้ำหน้ำที่น ำเสนอรำยละเอียดในรูปเล่มอีก  ล ำดับนี้ขอเชิญสมำชิกสภำฯ  ผู้มีควำมประสงค์จะเพิ่มเติม
โครงกำรเข้ำบรรจุในแผนฯ  เรียงล ำดับจำก  หมู่ที่  1 - 8  ขอเชิญครับ  

 
 
 

นำยชัยรัตน์... 
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นำยชัยรัตน์ เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ เพื่อนสมำชิกสภำฯ  หัวหน้ำส่วน- 
วำนมนตรี รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  1  ขอเสนอ

โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  จ ำนวน  
4  โครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่  1.  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คอร. พร้อมท ำกำรเทคอนกรีตขยำยผิวจรำจรสำยทำง
ถนนลำดยำงหมำยเลข  4038  (ช่วง  รพ.สต.วังม่วง - ศพด.วัดอัมพวันบ้ำนวังม่วง)  งบประมำณ 
1,290,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  วำงท่อระบำยน้ ำ  คอร. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80x1.00 ม. (พร้อมบ่อพัก) ควำมยำวรวม 
500.00 เมตร  

-  เทคอนกรีตขยำยผิวจรำจรกวำ้ง  1.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ยำวรวม  480.00  เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่อบต.วังม่วงก ำหนด)     

ล าดับที่  2.  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล. ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนวังม่วง  หมู่ที่ 1  สำยทำง
ถนนลำดยำงหมำยเลข   4038   (ช่วงตรงข้ำมหอถังประปำ   -   ตรงข้ำม   ศพด.  วัดอัมพวันบ้ำนวังม่วง)  
งบประมำณ  800,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล. (พร้อมฝำปิด)  ขนำดควำมกว้ำง  0.30  เมตร  ลึก  0.30  เมตร  
ควำมยำวรวม  400.00  เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต. วังม่วง  ก ำหนด)  

ล าดับที่  3.  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คอร. พร้อมท ำกำรเทคอนกรีตขยำยผิวจรำจรสำยทำงบ้ำน
วังม่วง  หมู่ที่  1 , 2 - บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  3 , 7  (ช่วงบ้ำนแม่ดอกไม้ ประพันธ์  - บ้ำนแม่สมซำ ภำระคุณ)  
งบประมำณ 480,000.-บำท  โดยท ำกำร    

- วำงท่อระบำยน้ ำ  คอร. ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง  0.40 x 1.00  เมตร (พร้อมบ่อพัก)  ควำมยำว
รวม  280.00  เมตร  

   - เทคอนกรีตขยำยผิวจรำจรกวำ้ง  1.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ยำวรวม  280.00  เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต. วังม่วง  ก ำหนด)    

ล าดับที่  4.  โครงกำรปรับปรุงเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรบำ้นวังมว่ง  หมู่ที่  1  สำยทำงฟำร์มสุกร 
(บ้ำนวังผือ) - นำแมช่ื่น  งบประมำณ  190,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ท ำกำรลงลูกรังผิวจรำจรกวำ้ง  5.00 เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20 เมตร  ยำว  300.00 เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

   เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 
นำยอดิศักดิ์ เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ เพื่อนสมำชิกสภำฯ  หัวหน้ำส่วน- 
สุ่ยหล้ำ รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยอดิศักดิ์  สุ่ยหล้ำ  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  2  ขอเสนอ

โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  จ ำนวน  
11  โครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่ 1. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมู่บำ้นบ้ำนวงัม่วง หมู่ที่ 2 สำยทำงถนนลำดยำง
หมำยเลข 4042 (ช่วงดอนปู่ตำ - ร่องระบำยน้ ำ คสล.เดิม)  งบประมำณ 490,000-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  (รูปตัววี)  ขนำดปำกบนกว้ำง  1.00  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  
ควำมยำวรวม  160.00  เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  2.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรบ้ำนวังม่วง หมู่ที่2  สำยทำงนำ 
นำยประหยัด เถำหมอ - นำยวทิยำ ศรีครำม  งบประมำณ  612,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร  หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  ควำมยำวรวม 1,200.00 เมตร   
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

 
 

ล ำดับที่  3… 
 
 



- 9 - 
 

ล าดับที่  3.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  2  สำยทำงถนนลูกรัง
เชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนวังม่วงหมู่ที่  2  -  บ้ำนวังหิน (ช่วงบ้ำน นำยโกวิทย์ ชัยบัง  -  แนวเขตต ำบลวังม่วง)  
งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนวังม่วงหมู่ที่  2  -  บ้ำนวังหิน 
   (ช่วงบ้ำน นำยโกวิทย์ ชัยบัง  -  แนวเขตต ำบลวังม่วง)  รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์  /  มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำ 

ที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด 
ล าดับที่ 4.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบำ้นวังม่วง  หมู่ที่  2  สำยทำงถนนลำดยำง

หมำยเลข 4038  (ช่วงที่นำแมท่องใบ เทต้อม  - นำพ่อระเบียบ ขันแก้ว)  งบประมำณ  370,000.-บำท 
  โดยท ำกำร  

- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลำดยำงหมำยเลข 4038  (ช่วงทีน่ำแม่ทองใบ  เทต้อม -
นำพ่อระเบียบ ขันแก้ว) รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์/มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำทีท่ำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมภิำค ก ำหนด 

ล าดับที่  5.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำนบำ้นวงัม่วง  หมู่ที่ 2 สำยทำงรอบสระใหม่
(ด้ำนทิศตะวนัออก)  งบประมำณ  330,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงถนนคสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  4.00 เมตร  หนำ  0.15  เมตร  ยำว  140.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  6.  โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  2  จ ำนวน 
7  จุด  งบประมำณ  84,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนวังม่วง หมู่ที่   2  จ ำนวน  7  จุด  รำยละเอียด
ตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ก ำหนด 

ล าดับที่ 7.  โครงกำรปรับปรุงคันคูล ำห้วยม่วงเพื่อใช้เปน็เส้นทำงสัญจรไป-มำ และขนถ่ำยผลิตผล
ทำงกำรเกษตร (ช่วงที่นำนำงดวน - นำยรวย)  งบประมำณ 250,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ลงหินคลุกหลังคันคลู ำห้วยม่วง  ขนำดกว้ำง  2.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว 
1,000.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังมว่ง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  8.  โครงกำรปรับปรุงคันคูล ำห้วยม่วงเพื่อใช้เปน็เส้นทำงสัญจรไป - มำ  และขนถ่ำย
ผลิตผลทำงกำรเกษตร (ช่วงทีน่ำนำยเพ็ง - นำนำยเดือน)  งบประมำณ 250,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ลงหินคลุกหลังคันคลู ำห้วยม่วงขนำดกว้ำง  2.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว 
1,000.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังมว่ง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  9.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบ้ำนวังมว่ง  หมู่ที่  2  สำยทำงถนนลำดยำง
หมำยเลข  4042  (ช่วงดอนปูต่ำ - นำนำยสุริพงษ)์  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลำดยำงหมำยเลข  4042  (ช่วงที่นำแม่ทองใบ  เทตอ้ม -
นำพ่อระเบียบ ขันแก้ว) รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์/มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำทีท่ำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมภิำค ก ำหนด 

ล าดับที่  10.  โครงกำรปรับปรุงคันคูล ำห้วยผือบงัเพื่อใช้เป็นเส้นทำงสัญจรไป - มำ  และขนถ่ำย
ผลิตผลทำงกำรเกษตร  (ช่วงทีน่ำนำยสมชำย  - สะพำน (ข้ำมไปบำ้นห้วยแร่) งบประมำณ 550,000.-บำท  
โดยท ำกำร  

- ลงหินคลุกหลังคันคลู ำห้วยม่วงขนำดกว้ำง   2.00   เมตร   หนำเฉลี่ย   0.15    เมตร   ยำว 
2,000.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังมว่ง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  11.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรสำยทำงนำ  นำยบญุศร ี -   
นำยส ำรำญ สมสำ  งบประมำณ  520,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  1,000.00  เมตร   
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นำยจ ำลอง… 
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นำยจ ำลอง เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ เพื่อนสมำชิกสภำ  หัวหน้ำส่วน- 
ชัยภูมูล  รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยจ ำลอง  ชัยภูมูล  สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  3  ขอเสนอ

โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  จ ำนวน  
10  โครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่  1.  โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงหมำยเลข  4042  (ช่วงวัดฤำษ ี -  จุดสิ้นสุดลำดยำง)  
งบประมำณ  1,734,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- เทคอนกรีตผิวจรำจรกว้ำง  6.00 เมตร  หนำ  0.15 เมตร  ยำว  490.00 เมตร  (รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่ 2.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรสำยทำงนำนำยสมจิตร พลพิทักษ์-
เชื่อมต่อสำยทำงบ้ำนห้วยแร่ - บ้ำนโนนสวำ่ง  งบประมำณ  538,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงถนนหินคลุกขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20  เมตร  ยำวรวม 
540.00  เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่ 3.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยแร่  หมู่ที่ 7 - บ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 6  
งบประมำณ  1,785,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  2,800.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  4.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบ้ำนห้วยแร่   หมู่ที่   7  สำยทำงถนนลกูรัง
เชื่อมต่อหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่ หมู่ที่ 7 - บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่ 6 งบประมำณ 370,000.-บำท  โดยท ำกำร
 - ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 7 - บ้ำนโสกนำค 
หมู่ที่  6  รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์/มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  ก ำหนด 

ล าดับที่  5.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  ภำยในหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่   หมู่ที่   3   สำยทำงบ้ำน 
นำยไหล  ค ำผำย - นำยสมยั บญุพูล  งบประมำณ  265,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงถนนคสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร  หนำ 0.15  เมตร  ยำว  150.00  เมตร  
โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหนำ่ยแรงต่ ำบำ้นห้วยแร่ หมู่ที่ 3 สำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร-่
บ้ำนวังหิน  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำน  บ้ำนห้วยแร่  -  บ้ำนวังหิน
รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์/มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำที่ทำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคก ำหนด 

ล าดับที่  6.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 3  สำยทำงถนนลำดยำง
หมำยเลข  4042   (ต่อจำกจุดเดิมที่ท ำกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ   -   บ้ำนวังม่วง   (สิ้นสดุเขต 
บ้ำนห้วยแร่)  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลำดยำงหมำยเลข 4042 (ต่อจำกจุดเดิมที่ท ำกำรขยำย
เขตระบบจ ำหนำ่ยแรงต่ ำ - บ้ำนวังม่วง (สิ้นสุดเขตบ้ำนห้วยแร่) รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์/มำตรฐำนงำน
ไฟฟ้ำทีท่ำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคก ำหนด 

ล าดับที่  7.  โครงกำรขยำยเขตระบบไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 3 จ ำนวน 
20 จุด งบประมำณ  240,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ติดตั้งระบบไฟฟำ้สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่  หมู่ที ่ 3  จ ำนวน  20 จุด  รำยละเอียด
ตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำทีท่ำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคก ำหนด 

ล าดับที่  8.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  3  สำยทำงถนนลูกรงั
เชื่อมต่อหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่ - บ้ำนวังหิน  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 3 - บ้ำนวงัหิน 
รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟำ้ที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด 

 
ล ำดับที่  9… 

 



- 11 - 
 

ล าดับที่  9.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำบ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  3  สำยทำงถนนลำดยำง
เชื่อมต่อหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่  หมู่ที่ 3 - บ้ำนหนองแสง  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร 

- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่  -  บ้ำนวังหิน  
รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟำ้ที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด 

ล าดับที่  10.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  ภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  3  สำยทำงบ้ำน 
นำยด ำรงฤทธิ์  คือกรด - นำงหมุ่น  สระพรม  งบประมำณ  180,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงถนน  คสล. ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 100.00 เมตร   
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพจิำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 
นำยถำวร เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ  เพื่อนสมำชิกสภำ  หัวหน้ำส่วน- 
บัวระบัดทอง  รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยถำวร  บัวระบัดทอง  สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  4  ขอเสนอ

โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่   2  จ ำนวน  
10  โครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่  1.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นโนนสวำ่ง หมู่ที่ 4 - บ้ำนป่ำปอ งบประมำณ 
1,500,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  6.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  2,000.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  2.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นโนนสวำ่ง  หมู่ที่  4 - บ้ำนห้วยแร่  หมูท่ี่ 7  
งบประมำณ  1,836,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง   6.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว   2,400.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  3.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงนำพ่อค ำพนัธ์  -  นำพ่อเรืองศิลป์  ศรเทพำ  
(สำยทำงโนนสวำ่ง - วังม่วง)  งบประมำณ  765,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  1,200.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  4.  โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรบ้ำนโนนสวำ่ง  หมู่ที่  4  สำยทำงนำ 
พ่อค ำศรี - พ่อสุข ไชยแพน  งบประมำณ  510,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  800.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  5.  โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตร  บ้ำนโนนสว่ำง  หมู่ที่  4  สำยทำงนำ 
นำงกมล  เกียงขวำ - นำนำงแสวง บุญดำ  งบประมำณ  260,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง   5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย   0.15  เมตร  ยำว   400.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  6.  โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตร บ้ำนโนนสวำ่ง หมู่ที่ 4  สำยทำงแยกไร่
นำงบุญทนั ศรีเทพ - นำงเทียนหอม พงษ์เจริญ  งบประมำณ  1,147,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรำกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  1,800.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่ 7. โครงกำรก่อสร้ำงทอ่ลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ล ำห้วยม่วง (ตอนบน) บ้ำนโนนสว่ำง 
หมู่ที่ 4  (ช่วงทีน่ำพ่อค ำพอง ไชยบัง)  งบประมำณ  750,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนำด 1.80x1.80x6.00 เมตร จ ำนวน 4 ช่อง  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  8.  โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรบ้ำนโนนสวำ่ง   หมู่ที่   4   สำยนำ 
นำงดอกไม้ มำร์ติน - ล ำห้วยม่วง (ตอนบน)  งบประมำณ  357,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20  เมตร  ยำว  600.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด)                                                ล ำดับที่  9… 
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ล าดับที่ 9.  โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรบำ้นโนนสว่ำง หมู่ที่ 4 สำยโรงงำนน้ ำดืม่
มะลิวัลยล์ ำห้วยม่วง (ตอนบน)  งบประมำณ  240,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20  เมตร  ยำว  400.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่ 10.  โครงกำรปรับปรงุถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรบำ้นโนนสว่ำง  หมู่ที่  4  สำยนำ 
นำงเกศรินยำ ศรีบรรยง - สระน้ ำแก้วจันทร์  งบประมำณ  150,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  3.50  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  250.00  เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

  เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ              
นำยแบ้ง  เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ  เพื่อนสมำชิกสภำ  หัวหน้ำส่วน- 
สมอค ำ  รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยแบ้ง  สมอค ำ  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  5  ขอเสนอโครงกำร

เพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่  2 จ ำนวน  7  โครงกำร 
รำยละเอียดดังนี้ 

   ล าดับที่  1.  โครงกำรติดตั้งเคร่ืองออกก ำลังกำยชนิดกลำงแจง้  งบประมำณ  250,000.-บำท 
  โดยท ำกำร  

- ติดตั้งเคร่ืองออกก ำลังกำยชนดิกลำงแจ้ง  รำยละเอียด / ชนดิเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจง้
ตำมที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด 

ล าดับที่  2.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยโป่ง  หมู่ที่  5 - บ้ำนหนองคลอง  
งบประมำณ  765,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  1,200.00  เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด)      

ล าดับที่  3.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยโป่ง  หมู่ที่  5 - บ้ำนหนองยำง  
งบประมำณ  637,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  1,000.00  เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  4.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 - บ้ำนหนองแวง  
งบประมำณ  637,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  ยำว  1,000.00  เมตร 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล. สำยทำงบ้ำนห้วยโป่ง  หมู่ที่ 5 - บ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 6  
งบประมำณ  2,124,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงถนนคสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  6.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร  ยำว 600.00 เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  6.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก  บ้ำนห้วยโป่ง  หมู่ที่  5  (สำยส ำนักปู่เวสสุวรรณ)  
งบประมำณ  147,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงถนนหินคลุกขนำดผิวจรำจรกว้ำง  4.00  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.20  เมตร  ยำว 
150.00  เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  7.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ บ้ำนห้วยโป่ง  หมู่ที่  5  (ตำมสำยทำงถนน
ลูกรังบ้ำนห้วยโปง่ หมู่ที่ 5 - บ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 7)  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนห้วยโป่ง  หมู่ที่  5  -  บ้ำนห้วยแร่ 
หมู่ที่ 7  รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด 

เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพจิำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นำยนิรันดร... 
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นำยนิรันดร เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ  เพื่อนสมำชิกสภำ  หัวหน้ำส่วน- 
วังนำดี  รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยนิรันดร  วังนำดี  สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  6  ขอเสนอ

โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  จ ำนวน  
8  โครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่  1.  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ  คอร.พร้อมเท คสล. ขยำยผิวจรำจร บ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 6  
สำยทำงถนนลำดยำงหมำยเลข   4038   (ช่วงบำ้นนำยกำญ  วรรณะปะเข   -  บ้ำนนำยเล็ก  คำนบุตรตะ) 
งบประมำณ 680,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  วำงท่อระบำยน้ ำ  คอร.ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง 0.60x1.00 ม. (พร้อมบ่อพัก  คสล.) ควำมยำว
รวม 180.00 เมตร  พรอ้มท ำกำรเท  คสล.ขยำยผิวจรำจรกว้ำง 2.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ควำมยำว
รวม 170.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วงัมว่ง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  2.  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คอร.พร้อมเท  คสล.ขยำยผิวจรำจร บ้ำนโสกนำค หมูท่ี่ 6  
สำยทำงถนนลำดยำงหมำยเลข 4038  (ช่วงหน้ำโรงเรียนบำ้นโสกนำคฝัง่ด้ำนทิศตะวนัตก - สุดก ำแพงด้ำน
ทิศตะวันออก) งบประมำณ  720,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-วำงท่อระบำยน้ ำ คอร.ขนำดเสน้ผ่ำศนูย์กลำง 0.60x1.00 ม.(พร้อมบ่อพัก คสล.) ควำมยำวรวม 
220.00 เมตร  พร้อมท ำกำรเท  คสล.ขยำยผวิจรำจรกว้ำง 2.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ควำมยำวรวม 
190.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  3.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  ภำยในหมู่บ้ำนบำ้นโสกนำค  หมู่ที่   6  สำยทำงบ้ำน 
นำงค ำแสน สิงห์โค - นำยบรรจบ  เหล่ำค ำ  งบประมำณ  365,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงถนน  คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 210.00 เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  4.  โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ล ำห้วยนำค บำ้นโสกนำค 
หมู่ที่  6 (ช่วงทีน่ำนำยจนี ขุริรัง)  งบประมำณ  750,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนำด 1.80x1.80x6.00 เมตร จ ำนวน 4 ช่อง  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  5.  โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตรสำยทำงรอบปำ่ห้ำงกกแดง บำ้นโสกนำค  
(ไร่นำยประมวล ไสวงำม - นำงญวิษฐำ สดุโต)  งบประมำณ  280,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 1,450.00 เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  6.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังเข้ำสู่พืน้ที่กำรเกษตร บ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 6  (สำยทำงนำ
นำยจ ำเนียร ไชยบัญชำ - นำยบญุทอม ขยันท ำ)  งบประมำณ  320,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงถนนลูกรังเข้ำสู่พืน้ทีก่ำรเกษตรขนำดผิวจรำจรกว้ำง  3.00  เมตร   ลงลูกรังผิวจรำจร 
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร ควำมยำวรวม 500.00 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ อบต.วังมว่ง ก ำหนด) 

ล าดับที่  7.  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล.ภำยในหมูบ่้ำนบ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 6 สำยทำง
บ้ำนโสกนำค  -  บ้ำนห้วยโป่ง  (ช่วงบริเวณบ้ำนนำยค ำภู ชัยศรี   -   นำงหนูเจน พรมแสง)  งบประมำณ 
1,340,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ  คสล.ขนำดกว้ำง  0.30  เมตร  ควำมลึก 0.30 เมตร  ควำมยำวรวม 
670.00 บำท 

ล าดับที่  8.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.ภำยในหมู่บ้ำนบำ้นโสกนำค  หมู่ที่  6  (สำยทำงบำ้น 
นำยจ ำเนียร ไชยบัญชำ - นำยเป)  งบประมำณ  60,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงถนน  คสล. ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 30.00 เมตร  
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

   เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพจิำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำ… 
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ประธำนสภำ ขอบคุณนำยนิรันดร  วังนำดี   ที่เสนอโครงกำรเพื่อบรรจุเข้ำในแผน ฯ   ในที่ประชุม  เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ 
อบต. วังม่วง ทุกท่ำนครับครับเรำได้ด ำเนินกำรประชุมในช่วงเช้ำพอสมควรแล้ว  ผมขอพักกำรประชุมไว้ชั่วครำว  ขอนัด

ประชุมต่อในช่วงบำ่ย  เวลำ  13.30  น. ขอเชิญทุกท่ำนพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  ขอเชญิครับ 
 

เวลา  12.00  -  13.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

ประธำนสภำ เมื่อสมำชิกสภำฯ  มำครบ  จ ำนวน  12  คน  ครบองค์ประชุมและเข้ำห้องประชุมพร้อมกันแล้ว  ผมขอเปิด 
อบต. วังม่วง ประชุมในช่วงบ่ำย  ขอด ำเนินกำรประชุมต่อจำกช่วงเช้ำ  ล ำดับนี้ขอเชิญสมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  7  เสนอ

รำยละเอียดโครงกำรที่จะขอบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2 
ขอเชิญ น.ส. สุธัมมำ  ทำร่อน  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ 

น.ส.สุธัมมำ เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ  เพื่อนสมำชิกสภำ  หัวหน้ำส่วน- 
ทำร่อน  รำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ดิฉัน  น.ส. สุธัมมำ  ทำร่อน  สมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  7  ขอเสนอ

โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2 จ ำนวน  
12  โครงกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่  1.  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่  หมู่ที่  7  (สำยทำงซอย - 
สุขศำลำ)  งบประมำณ  1,120,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงระบำยน้ ำ  คสล. ขนำดควำมกว้ำง  0.30 เมตร  ควำมลึก 0.30 เมตร  ควำมยำวรวม 
560.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  2.  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนบำ้นห้วยแร่ หมู่ที่ 7 (สำยทำงซอย - 
น้ ำทิพย์  (โรงงำนน้ ำดื่ม)  งบประมำณ  640,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ก่อสร้ำงระบำยน้ ำ  คสล. ขนำดควำมกว้ำง 0.30 เมตร  ควำมลึก 0.30 เมตร  ควำมยำวรวม 
320.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง ก ำหนด) 

ล าดับที่  3.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยแร่ หมู่ที่  7 - บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  6 
งบประมำณ  2,868,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 4,500.00 เมตร    
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  4.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยแร่  หมู่ที่ 7 - บ้ำนห้วยโป่ง  หมู่ที่  5 
งบประมำณ 1,912,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 3,000.00 เมตร    
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  5.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยแร่  หมู่ที่  7 - บ้ำนโนนสวำ่ง  หมู่ที ่4 
งบประมำณ  1,785,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร  ควำมยำวรวม 2,800.00 เมตร    
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  6.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยแร่   -   บ้ำนหนองคลอง  งบประมำณ 
1,657,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 2,600.00 เมตร    
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

ล าดับที่  7.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบำ้นห้วยแร่   หมู่ที่  7  -  บ้ำนหนองแวงตอตั้ง 
งบประมำณ  1,721,000.-บำท  โดยท ำกำร  

- ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 2,700.00 เมตร    
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

 

ล ำดับที่  8… 
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ล าดับที่  8.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ บ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่  7  สำยทำงบ้ำนห้วยแร่ 

หมู่ที่  7 - บ้ำนห้วยโป่ง หมู่ที่  5  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  
- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 7 - บ้ำนห้วยโป่ง 

หมู่ที่ 5 รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟำ้ที่ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด 
ล าดับที่  9.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ บ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่  7 สำยทำงบ้ำนห้วยแร่ 

หมู่ที่ 7 - บ้ำนหนองแวงตอตั้ง  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  
- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่ 7 - บ้ำนหนอง

แวงตอตั้ง รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์/มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำทีท่ำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก ำหนด 
ล าดับที่  10.  โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ บำ้นห้วยแร่ หมู่ที่ 7 สำยทำงบำ้นห้วยแร่ 

หมู่ที่ 7 - บ้ำนหนองแสง  (อ.หนองสองห้อง)  งบประมำณ  370,000.-บำท  โดยท ำกำร  
- ปักเสำพำดสำยไฟฟำ้ตำมสำยทำงถนนลูกรังเชื่อมต่อหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยแร่ หมู่ที่ 7 -บ้ำนหนองแสง  

(อ.หนองสองห้อง)  รำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์ / มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำทีท่ำงกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคก ำหนด 
ล าดับที่  11.  โครงกำรก่อสร้ำงรั้วล้อมรอบที่ทิ้งขยะร่องหินปนู  บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  7  

งบประมำณ 1,375,000.-บำท  โดยท ำกำร  
- ก่อสร้ำงรั้วล้อมรอบที่ทิ้งขยะรอ่งหินปูน บำ้นห้วยแร่  หมู่ที่  7  โดยกำรก่ออิฐ / ฉำบปนู 

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  12.  โครงกำรขุดคลองล้อมรอบที่ทิ้งขยะร่องหินปูน   บ้ำนห้วยแร่   หมู่ที่   7   

งบประมำณ 1,120,000.-บำท  โดยท ำกำร  
- ขุดคลองล้อมรอบที่ทิ้งขยะร่องหินปูน  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพจิำรณำด้วย  ขอบคุณค่ะ 

ประธำนสภำ ขอบคุณสมำชิกสภำ ฯ  ทุกท่ำน  ในวำระนี้ผม  พันต ำรวจโท สมำน  ตรีนอก  ประธำนสภำองค์กำรบริหำร - 
อบต.วังม่วง ส่วนต ำบลวังม่วง  ขอมอบหมำยให้นำยชัยรัตน์  วำนมนตรี  รองประธำนสภำฯ  ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำฯ  

แทนเป็นกำรชั่วครำว  เพื่อเสนอญัตติในฐำนะสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  ขอบคุณครับ 
ที่ประชุม  รับทรำบ  
ประธำนสภำฯ ผมนำยชัยรัตน์  วำนมนตรี   รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนสภำฯ    
(ชั่วครำว) แทนเป็นกำรชั่วครำว  เพื่อให้ท่ำนได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมในฐำนะสมำชิกสภำ ฯ  หมู่ที่  8  ล ำดับนี้ขอเชิญ

สมำชิกสภำ ฯ     หมู่ที่    8    เสนอรำยละเอียดโครงกำรที่จะขอบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนำท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561  -  2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  ขอเชิญ  พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก  สมำชิกสภำ ฯ   หมู่ที่  8  
ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ  ขอเชิญครับ 

พ.ต.ท.สมำน เรียนประธำนสภำ ฯ  (ชั่วครำว)  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  
ตรีนอก และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผม  พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  8  ขอเสนอโครงกำรเพื่อ

บรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  จ ำนวน  9  โครงกำร  
รำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่  1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรบ้ำนโสกนำค หมู่ที่   6 (สำยทำงนำ
พ่อปรำโมทย์ ค ำพันธ์)  งบประมำณ  88,000.- บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรขนำดผิวจรำจรกว้ำง  5.00  เมตร   ลงลูกรังผิวจรำจร
หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร ควำมยำวรวม 100.00 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง ก ำหนด) 

ล าดับที่  2. โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 8 ซอยพุทธรักษำ 2 
(หอพระพุทธ)  งบประมำณ  580,000.-บำท  โดยท ำกำร  

-  ก่อสร้ำงระบำยน้ ำ  คสล. ขนำดควำมกว้ำง 0.30 เมตร  ควำมลึก 0.30 เมตร  ควำมยำวรวม 
290.00 เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 

 
ล ำดับที่  3… 
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ล าดับที่  3.  โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำนบำ้นโสกนำค หมู่ที่ 8 (สำยทำงซอย -

ประภัสสร)  เพื่อเปลี่ยนทำงน้ ำ  งบประมำณ  50,000.-บำท  โดยท ำกำร  
- ก่อสร้ำงระบำยน้ ำ คสล. ขนำดควำมกว้ำง 0.30 เมตร ควำมลึก 0.30 เมตร ยำว 25.00 เมตร  

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  4.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน   คสล. ภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  8  (สำยทำงบ้ำน 

พ่อบรรจง วงษ์พันธรรม - นำยแสวง ไชยแพน)  งบประมำณ  53,000.-บำท  โดยท ำกำร  
-  ก่อสร้ำงถนน  คสล. ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 30.00 เมตร  

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  5.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำนบำ้นโสกนำค   หมู่ที่   8  (สำยทำงบำ้น 

นำยโกศล  นำมแก้ว - นำยจ ำนงค์)  งบประมำณ  88,000.-บำท  โดยท ำกำร  
-  ก่อสร้ำงถนน  คสล. ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 50.00 เมตร  

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  6.  โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยทำงบ้ำนโสกนำค หมู่ที่   6 - บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  7 

งบประมำณ  1,976,000.-บำท  โดยท ำกำร  
-  ลงหินคลุกผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 3,100.00 เมตร    

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  7.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.ภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนโสกนำค หมู่ที่ 8 ซอยอุทิศบ ำรุง 2 

(ช่วง ศพด. บ้ำนโสกนำค - ถนนลำดยำงหมำยเลข 4038) งบประมำณ  424,000.-บำท โดยท ำกำร  
-  ก่อสร้ำงถนน  คสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 180.00 เมตร  

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  8.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล. ภำยในหมู่บ้ำนบ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  8 (สำยทำงจำก

สระแดง - ถนนลำดยำงหมำยเลข  4038)  งบประมำณ  230,000.-บำท  โดยท ำกำร  
-  ก่อสร้ำงถนนคสล.ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ยำว 130.00 เมตร  

(รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
ล าดับที่  9.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคันดินเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  6 (สำยทำง-

แยกห้ำงกกแดง - นำยสวัสดิ์ สุดโต)  งบประมำณ  1,440,000.-บำท  โดยท ำกำร  
-  พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร  ควำมยำวรวม 

3,000.00  เมตร  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด) 
  เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำฯ ขอบคุณสมำชิกสภำฯ  หมู่ที่ 8 ที่เสนอเพิ่มเติมแผนฯ  ในทีป่ระชุม  ล ำดบันี้  ขอเชิญ พ.ต.ท. สมำน  ตรีนอก 
ชั่วครำว  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   มำปฏิบัติหนำ้ที่ประธำนสภำฯ   เพือ่ด ำเนินกำรประชุมต่อไป  

ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำ ขอบคุณรองประธำนสภำ ฯ   ที่ปฏบิัติหน้ำที่แทนเป็นกำรชั่วครำว   เป็นอันว่ำเพื่อนสมำชิกสภำ ฯ   ได้เสนอ 
อบต.วังม่วง โครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  2565 )   เพิ่มเติมฉบับที่  2  ครบ

ทุกหมู่บ้ำนแล้วล ำดับนี้ผู้บริหำรท้องถิ่น   จะเสนอโครงกำรใดเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผน ฯ   อีกหรือไม่   
ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอบคุณประธำนสภำ ฯ   เรียนสมำชิกสภำ ฯ  หัวหน้ำส่วนรำชกำร   และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมขอ 
ปฏิบัติหน้ำที่ เสนอโครงกำรเพื่อบรรจุเพิ่มเติมเข้ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น   ( พ.ศ. 2561  -  2565 )   เพิ่มเติมฉบับที่   2 
นำยก อบต.วังม่วง จ ำนวน  1   โครงกำร  คือ  โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  หลังใหม่  

งบประมำณ  7,000,000.-บำท  เพื่อใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิก
สภำท้องถิ่น   หัวหน้ำส่วนรำชกำร   พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล-
วังม่วง  (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่  อบต.วังม่วง  ก ำหนด)  เห็นควรที่ประชุมสภำฯ  โปรดพิจำรณำด้วย  
ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ… 
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ประธำนสภำ ขอบคุณปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ   ที่เล็งเห็นควำมส ำคัญเสนอโครงกำรก่อสร้ำง 
อบต. วังม่วง อำคำรส ำนักงำนใหม่  ท่ำนใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ปรำกฏว่ำไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติมอีก  หำกไม่มีผู้เสนอ   

ผมจะขอมติในที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบให้แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่   2 ซึ่ง
สมำชิกสภำฯ  และผู้บริหำรท้องถิ่น  เสนอเพิ่มเติมแล้วจึงประกำศใช้ต่อไป  ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำ   
มติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  จ านวน  
12  เสียง  พร้อมให้ประกำศใช้เป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

ขอบคุณเพื่อนสมำชิกสภำ ฯ   ทุกท่ำน   เรำพิจำรณำเพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง    แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่  2  ขอให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขตำมมติที่ประชุม
สภำ ฯ  และปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  อย่ำงเคร่งครัด  เนื่องจำก  กำรจัดท ำ  เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้ผ่ำนกำรประชำคมท้องถิ่น  เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน    
 แต่ในห้วงนี้มีข้อสั่งกำรจำกรัฐบำล  ให้หน่วยงำนภำครัฐงดกิจกรรมรวมคนจ ำนวนมำก  เพื่อลด
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค  COVID-19 ระลอกใหม่  ท ำให้ไม่สำมำรถออกประชำคมได้  สมำชิก-
สภำท้องถิ่น  จึงท ำหน้ำที่เสนอโครงกำรแทน  ดังนั้นขอฝำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

5.3  การก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม) 
ประธำนสภำ เพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนครับ  ตำมมำตรำ  53   แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
อบต.วังม่วง ส่วนต ำบล   พ.ศ.  2537  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภำสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำองค์กำร- 

บริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก ำหนด   
 และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  21  กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  
ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สำมัญประจ ำปีของปีถัดไป  และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี  
 ทั้งนี้ในปี   พ. ศ.  2564   สมัยที่   1  เรำได้ก ำหนดเรียบร้อยแล้ว ระหว่ำงวันที่  1 - 15 
กุมภำพันธ์  2564  เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ  จะเห็นสมควรก ำหนดสมัยประชุมสมัยที่เหลืออยู่  เมื่อใด  จ ำนวน
กี่สมัย  ขอเชิญทุกท่ำนเสนอในที่ประชุม  ขอเชิญครับ 

นำยอดิศักดิ์ เรียนประธำนสภำ ฯ    เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ    และผู้เข้ำร่วมประชุม    ทุกท่ำน    ผมนำยอดิศักดิ์    สุ่ยหล้ำ      
สุ่ยหล้ำ สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  2  ขอเสนอให้มีกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  พ.ศ. 2564  จ ำนวน  4  สมัย   

ผู้รับรองจ ำนวน   2   คน   คือ   1. นำยจรัส  กันหำบำง   2. นำยนิรันดร  วังนำดี  ที่ประชุมโปรด
พิจำรณำด้วย  ขอบคุณครับ     

ประธำนสภำ ขอบคุณนำยอดิศักดิ์  สุ่ยหล้ำ  ที่เสนอในที่ประชุม  สมำชิกสภำฯ  ท่ำนใด  มีข้อเสนออีกหรือไม่  ปรำกฏว่ำ - 
อบต.วังม่วง ไม่มี  หำกไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบตำมผู้เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  มติที่ประชุมเห็นชอบ

ตามที่เสนอ  จ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ
ก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ  ประจ ำปี  พ. ศ. 2564   จ ำนวน   4   สมัย  ขอเชิญทุกท่ำนเสนอว่ำ
แต่ละสมัยจะประชุมเมื่อใด  ขอเชิญน ำเสนอครับ  ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มีผมขอเสนอให้ที่ประชุมได้
พิจำรณำ  รำยละเอียดดังนี้ 

  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  2  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  พฤษภำคม  2564 
  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  3  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  สิงหำคม  2564 
  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  4  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  พฤศจิกำยน  2564  และ 
  ประชุมสภำสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 กุมภำพันธ์ 2565   
 

ผู้รับรอง... 
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  ผู้รับรองจ ำนวน  2  คน  คือ  1. นำยถำวร  บัวระบัดทอง  2. นำงสำวสุธัมมำ  ทำร่อน  สมำชิก
สภำฯ  ท่ำนใด  มีควำมเห็นต่ำงที่จะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มี  ผม
ขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบตำมที่เสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ 

  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  2  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  พฤษภำคม  2564  มติที่ประชุมเห็นชอบ
ตามที่เสนอ  จ านวน  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  3  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  สิงหำคม  2564  มติที่ประชุมเห็นชอบ
ตามที่เสนอ  จ านวน  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  4  ระหว่ำงวันที่   1 - 15  พฤศจิกำยน  2564  มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ  จ านวน  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี งดออกเสียง  ไม่มี 

  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. 2565  ระหว่ำงวันที่  1 - 15 กุมภำพันธ์ 2565  
มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ  จ านวน  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

  ขอบคุณเพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำน  เรำได้ปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยที่ทำงรำชกำรก ำหนด  
เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติก ำหนดสมัยประชุมสภำ  สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  พ.ศ. 2564  จ ำนวน  4  สมัย  
รำยละเอียดดังนี้ 

  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  2  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  พฤษภำคม  2564 
  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  3  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  สิงหำคม  2564 
  ประชุมสภำสำมัญ  สมัยที่  4  ระหว่ำงวันที่  1 - 15  พฤศจิกำยน  2564   และ 
  ประชุมสภำสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 กุมภำพันธ์ 2565     
ที่ประชุม  รับทรำบ               
 

5.4  ขอทราบงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ประธำนสภำ ในวำระนี้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   ขอทรำบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินขององค์กำรบริหำรส่วน- 
อบต.วังม่วง ต ำบลวังม่วง  ไตรมำสแรก  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  ขอเชิญนักวิชำกำรเงินและบัญชี  ชี้แจง

รำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  ขอเชิญครับ 
นักวิชำกำร ขอบคุณประธำนสภำ ฯ   เรียนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ   สมำชิกสภำ ฯ   และ 
เงินและบัญชี ผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ดิฉันนำงพนิดำพร  พันธ์พิทักษ์  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร

ขอเสนองบแสดงฐำนะทำงกำรเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ไตรมำสแรก  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564  (รำยรับจริงประกอบรำยงำนรับ - จ่ำยเงิน  ณ  วันที่  9  กุมภำพันธ์  2564)  รำยละเอียด
ปรำกฏตำมอกสำรแนบท้ำย  ขอน ำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทรำบเพียงเท่ำนี้  ขอบคุณค่ะ 

ประธำนสภำ ขอบคุณนักวิชำกำรเงินและบัญชี  ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  เก่ียวกับรำยรับจริงประกอบ 
อบต.วังม่วง รำยงำนรับ - จ่ำยเงิน  สมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดมีข้อสงสัยจะสอบถำมหรือไม่  ปรำกฏว่ำไม่มี  หำกไม่มีผู้สงสัย

ผมขอด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระต่อไป   
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ประธำนสภำ ในวำระนี้  สมำชิกสภำฯ  หรือผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนใดจะเสนอเร่ืองอื่นในที่ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ   
อบต.วังม่วง  
นำยนิรันดร เรียนประธำนสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ เพื่อนสมำชิกสภำฯ  และผู้เข้ำร่วม 
วังนำดี ประชุม ทุกท่ำน   ผมนำยนิรันดร  วังนำดี   สมำชิกสภำ ฯ   หมู่ที่  6  ขอทรำบควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำร

ขอเปลี่ยนทำงน้ ำที่นำ นำยสันติชัย  ขุ่มด้วง  ไปสระแดง  เนื่องจำกในห้วงฤดูฝนมวลน้ ำปริมำณมำกไหลลงสู่
ที่นำของประชำชนรำยดังกล่ำวค่อนข้ำงมำกท ำให้ที่นำเกิดควำมเสียหำย   เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน  ผมจึงขอควำมอนุเครำะห์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  พิจำรณำจัดสรรงบประมำณด ำเนิน
โครงกำรก่อนฤดูฝนที่จะมำถึงในอีกไม่ช้ำนีแ้ละอีกเรื่องหนึ่งร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้ำบำ้น
พ่อบิน  รำชสีมำ  ช ำรุดท ำให้กำรสัญจรไปมำล ำบำก  ขอควำมอนุเครำะห์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  
ด ำเนินกำรซ่อมแซมร่องระบำยน้ ำบริเวณดังกล่ำวให้ใช้กำรได้เป็นปกติด้วย  ขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำ… 
 




