
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
ในวันพุธที่  10  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 
12 นำยวณชิย์  ภูมิกอง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพฒันำชุมชน วณิชย์  ภูมิกอง 

 

13.  นำยกำยสทิธิ์... 
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13 นำยวัชรำนนท์  วงษ์แวง ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ วัชรำนนท์  วงษ์แวง 
14 นำยกำยสิทธ์ิ  ลมมูลตร ี พนักงำนจ้ำงทั่วไป กำยสิทธ์ิ  ลมมลูตร ี
15 นำยสิทธิศักดิ์  ตรีนอก พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ช่ำงคอมพิวเตอร์) สิทธิศักดิ์  ตรีนอก 
16 นำงสำวจิตรำนุช  ลมมนตร ี ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  (ส ำนักงำนปลัด) จิตรำนุช  ลมมนตร ี
17 นำงสำวธัญชนก  นำภู ่ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  (ส ำนักงำนปลัด) ธัญชนก  นำภู่ 
18 นำงสำววรำภรณ์  ชัยสิทธิ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล วรำภรณ์  ชัยสิทธิ 
19 นำงสำวสุพัตรำ  แก้วอำษำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุพัตรำ  แก้วอำษำ 
20 นำงสำวรัตนำภรณ์  โฮชิน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  (กองช่ำง) รัตนำภรณ์  โฮชิน 
21 นำงสำวสุภำสินี  ศรีนำง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ สุภำสินี  ศรีนำง 
22 นำงสำวกำรเพญ็  พรมบุตร พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  (กองกำรศึกษำ) กำรเพ็ญ  พรมบตุร 
23 นำงละมัย  ตรีสูน ผู้ใหญ่บ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1 ละมัย  ตรีสูน 
24 นำยสมหมำย  บุดศรีสวย ผู้ใหญ่บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  6 สมหมำย  บุดศรสีวย 
25 นำยสุวิทย์  นำดำ ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  7 สุวิทย์  นำดำ 
26 นำงสมสมัย  ทำตำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้นโสกนำค  หมู่ที่  8 สมสมัย  ทำตำ 
27 นำยวัชรปกรณ์  ทองน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนห้วยโป่ง วัชรปกรณ์  ทองน้อย 
28 นำงทองม้วน  แสนประกอบ พยำบำลวิชำชีพ ฯ รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผอ.โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพ ต.วังม่วง 
ทองม้วน  แสนประกอบ 

29 นำงเกศรินทร์  นำมแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยแร ่ เกศรินทร์  นำมแก้ว 
 

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 ร่วมประชุม  ทุกท่ำน  วันนี้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ก ำหนดประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่  1  

คร้ังที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ.  2564  เพื่อให้เป็นไปตำมสมัยประชุมที่ก ำหนด  พิจำรณำเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  
และแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561    -    2565)  เพิ่มเติมฉบับที่   2  รวมถึงหำรือข้อรำชกำรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  กล่ำวเปิดประชุมพร้อมด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ก ำหนดไว้  ดังนี้  
  ระเบียบวำระที่  1  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
     ระเบียบวำระที่  2  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ระเบียบวำระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่องจำกกำรประชุมครำวที่แล้ว 
  ระเบียบวำระที่  4  เรื่อง  กระทู้ถำม   
  ระเบียบวำระที่  5  เรื่อง  น ำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  หรือพิจำรณำ 
  ระเบียบวำระที่  6  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ำมี)   
 สมำชิกสภำฯ  มำประชุม  จ ำนวน  12  คน  ลำป่วย  1  คน  ครบองค์ประชุม  ล ำดับนี้ขอเชิญ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป  ขอเชิญครับ   

ประธำนสภำ เมื่อองค์ประชุมครบแล้วผมขอเปิดประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ครับ  ขอบคุณเลขำนุกำรสภำ-  
อบต.วังม่วง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง เรียนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง ผู้น ำท้องที่ และผู้เข้ำร่วม
  ประชุม  ทุกท่ำน  วันนี้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ก ำหนดจัดประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่  
  1  คร้ังที่ 1 ประจ ำปี  พ.ศ. 2564  เพื่อให้เป็นไปตำมสมัยประชุมที่ก ำหนด  พิจำรณำเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

และแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561   -   2565)  เพิ่มเติมฉบับที่   2   รวมถึงหำรือข้อรำชกำรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  ผมขอด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้  

 ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  ขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  รัชกาลที่  9 

ประธำนสภำ ขอบคุณผู้เข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
อบต.วังม่วง   มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช   บรมนำรถบพิตร    วนัชำติ    และวันพ่อแห่งชำติ    5    ธันวำคม   2563   

ณ  หอประชุมอ ำเภอเปือยน้อย 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

1.2  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19) 
ประธำนสภำ กำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID - 19)  ระลอกใหม่ที่มีควำมรุนแรง 
อบต.วังม่วง   เพิ่มมำกขึ้น     และกำรแพร่ระบำดกระจำยไปพื้นที่หลำยจงัหวัด    รัฐบำลได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ

ควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหำ โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งนี้แล้ว  
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว  
 

- ไม่มี - 
 

ประธำนสภำ เพื่อนสมำชิกสภำ ฯ  ทุกท่ำนครับ  กำรประชุมวันนี้ซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นสมัยสุดท้ำยของสภำชุดนี้  พวกเรำ
อบต.วังม่วง เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่  30  กันยำยน  2555  จนถึงปัจจุบัน  8  ปี  4  เดือน  เป็นระยะเวลำที่
  ยำวนำนพอสมควร  กำรท ำงำนของสภำชุดนี้เรำได้รับควำมร่วมมือด้วยดีจำกผู้น ำท้องที่  และหัวหน้ำส่วน-
  รำชกำรในพื้นที่ต ำบลวังม่วง  มำโดยตลอด  วันนี้ก็เช่นเดียวกัน  ทุกท่ำนได้ให้เกียรติเสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่ง 

เข้ำร่วมประชุมกับพวกเรำ  ผมขอน ำระเบียบวำระที่   5   ซึ่งเป็นเร่ืองน ำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทรำบหรือ
พิจำรณำ   ข้อ  5.1  ขึ้นหำรือในที่ประชุมก่อนเนื่องจำกบำงท่ำนอำจติดภำรกิจ  ผมขอมติที่ประชุ มจะ
เห็นชอบตำมที่ผมเสนอหรือไม่  ขอเชิญลงมติครับ  ผลปรำกฏว่ำที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน  12  เสียง  ขอบคุณสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำน   ในวำระนี้ขอเชิญผู้น ำท้องที่ของต ำบลวังม่วง   เสนอ
ข้อรำชกำรพร้อมน ำเรียนปัญหำควำมเดือดร้อนให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  เพื่อร่วมกันหำวิธีด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนต่อไป  ขอเชิญครับ 

ผู้ใหญ่บ้ำน ขอบคุณประธำนสภำฯ   เรียนสมำชิกสภำ ฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  หัวหน้ำ- 
หมู่ที่  1 ส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ดิฉันนำงละมัย  ตรีสูน  ผู้ใหญ่บ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1  ก่อนอ่ืน

ขอขอบคุณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   ที่ให้ควำมอนุเครำะห์พิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำร
ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม  (Box  Culvert)  บริเวณที่นำแม่ส ำรอง  จูบมะโน  แต่ถึงขณะนี้ยังมิได้ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด   จึงขอทรำบควำมคืบหน้ำว่ำจะด ำเนินกำรในห้วงใด    ซึ่งประชำชนผู้ใช้เส้นทำง
สอบถำมบ่อยเพรำะเกรงจะด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จทันห้วงฤดูฝนที่จะมำถึงในไม่ช้ำนี้      และอีกเรื่องหนึ่ง
ดิฉันได้รับค ำร้องเรียนจำกประชำชนว่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกถนนสำยวังรำษฎร - บ้ำนโนนสว่ำง  
งบประมำณตำมที่ปรำกฏในป้ำย  จ ำนวน  415,000.-บำท  เป็นจ ำนวนค่อนข้ำงมำกเห็นควรผู้มีส่วน-
เก่ียวข้องชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรดังกล่ำวให้ที่ประชุมได้รับทรำบด้วยเพื่อจะได้น ำไปเป็นข้อมูลชี้แจงให้
ประชำชนได้รับทรำบ  หำกขัดข้องหรือมีปัญหำประกำรใดจะได้หำแนวทำงแก้ไขต่อไป  ขอบคุณค่ะ       

ประธำนสภำ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้ำนวังม่วง    หมู่ที่    1   ที่เสนอปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  
อบต.วังม่วง รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำร    ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  

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

ว่ำโครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม  (Box  Culvert)   บริเวณที่นำแม่ส ำรอง   จูบมะโน   ขอเรียนว่ำขณะนี้
ผู้รับจ้ำงได้ลงนำมในสัญญำพร้อมจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงในไม่ช้ำนี้      กำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จทันห้วงฤดูฝน
ที่จะมำถึง  ส่วนโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยวังรำษฎร   -   บ้ำนโนนสว่ำง  งบประมำณตำมที่ปรำกฏ
ในป้ำย  จ ำนวน  415,000.-บำท  ขอชี้แจงรำยละเอียดว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ถนนหินคลุก  จ ำนวน  3  สำย  ดังนี้ 

1. ถนนสำยวังรำษฎร-บ้ำนโนนสว่ำง ระยะทำงรวมยำว 1,000 เมตร เป็นเงิน 120,000.-บำท  
2. ถนนทำงกำรเกษตรสำยนำนำยขำล   พันชะดำม   ระยะทำงรวมยำว   700  เมตร   เป็นเงิน 

152,000.-บำท  
3. ถนนสำยบ้ำนวังม่วง (โคกโสกคูณ) - บ้ำนวังหิน  ระยะทำงรวมยำว  1,000 เมตร  เป็นเงิน 

140,000.-บำท   
ถนนทั้ง   3   สำย   ดังกล่ำวนี้เขียนจ ำนวนงบประมำณในป้ำยรวมกันจึงท ำให้ประชำชนมีควำม

เข้ำใจคลำดเคลื่อน   
โอกำสนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง     ได้รับกำรประสำนจำกส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ - 

สำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น ว่ำจะด ำเนินโครงกำรขุดลอกสระน้ ำสำธำรณประโยชน์ภำยในพื้นที่ต ำบลวังม่วง  
จ ำนวน  3  แห่ง  ดังนี้ 

1. โครงกำรขุดลอกสระวังรำษฎร  บ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1   งบประมำณ  2,497,000.-บำท 
2. โครงกำรขุดลอกสระน้ ำขุ่น  บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  7       งบประมำณ  1,339,000.-บำท 
3. โครงกำรขุดลอกสระแดง  บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  8        งบประมำณ  1,339,000.-บำท   
กองช่ำงจึงขอควำมร่วมมือจำกผู้น ำบ้ำนวังม่วง  หมู่ที่  1  บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  7  และบ้ำนโสกนำค  

หมู่ที่  8  จัดท ำประชำคมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนภำยในหมู่บ้ำน  เพื่อยืนยันโครงกำรรำยงำนให้
ส ำนักงำนป้องกันฯ  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  ขอน ำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทรำบ
เพียงเท่ำนี้  ขอบคุณครับ   

ประธำนสภำ ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ    ท่ำนใดจะเสนอข้อรำชกำรในที่ 
อบต.วังม่วง ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ผู้ใหญ่บ้ำน ขอบคุณประธำนสภำฯ  เรียนสมำชิกสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  หัวหน้ำ - 
หมู่ที่  6 ส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยสมหมำย  บุดศรีสวย  ผู้ใหญ่บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  6    

ขอเสนอปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  สืบเนื่องจำกในห้วงฤดูฝนที่ผ่ำนมำปริมำณน้ ำฝนมีมำกกว่ำทุก
ปี  มวลน้ ำจ ำนวนมำกกัดเซำะถนนสำยบ้ำนโสกนำค - บ้ำนห้วยโป่ง  เป็นร่องลึก  กำรสัญจรไปมำล ำบำกผม
เคยเสนอในที่ประชุมแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขใดๆ  หมู่บ้ำนของผมจึงได้น ำดินที่ขุดออกจำก
โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนไปถมเพื่อให้ถนนใช้กำรได้   แต่ เมื่อวันที่  
9  กุมภำพันธ์  2564 เกิดฝนตกหนักมวลน้ ำกัดเซำะเป็นร่องลึกอีก  หำกปล่อยไว้เนิ่นนำนไปเกรงจะเกิด
อันตรำยกับผู้สัญจรไปมำได้  บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  6  จึงขอควำมอนุเครำะห์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง 
พิจำรณำซ่อมแซมให้ใช้ได้เป็นปกติด้วย  ขอบคุณครับ   

ประธำนสภำ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้ำนโสกนำค  หมู่ที่  6  เก่ียวกับกำรซ่อมแซมถนนสำยดังกล่ำว  ขอเชิญปลัดองค์กำรบริหำร - 
อบต.วังม่วง  ส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ  ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต. ขอบคุณประธำนสภำฯ   เรียนสมำชิกสภำ ฯ  หัวหน้ำส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  เก่ียวกับ        
ปฏิบัติหนำ้ที ่ ถนนสำยบำ้นโสกนำค   -  บ้ำนห้วยโป่ง   ทีช่ ำรุดเปน็ร่องลึก  ผมจะสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่กองช่ำงออกส ำรวจเพื่อ  
นำยก อบต.วังม่วง ด ำเนินกำรซ่อมแซมให้ใช้ได้เปน็ปกติต่อไป  ขอบคุณครับ     
ประธำนสภำ ขอบคุณปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ   ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  
อบต.วังม่วง ท่ำนใดจะเสนอข้อรำชกำรในที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

ผู้ใหญ่บ้ำน... 
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ผู้ใหญ่บ้ำน ขอบคุณประธำนสภำฯ  เรียนสมำชิกสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  หัวหน้ำ- 
หมู่ที่  7 ส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยสุวิทย์  นำดำ  ผู้ใหญ่บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่  7  ขอเสนอ

ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  สืบเนื่องจำกได้รับค ำร้องเรียนจำกประชำชนเป็นจ ำนวนมำก  เกี่ยวกับ
บ่อขยะของต ำบลวังม่วง  ซึ่งในห้วงนี้เป็นฤดูแล้ง  ลมพัดแรงท ำให้ขยะที่มีลักษณะเบำปลิวกระจัดกระจำย
เกลื่อนไปทั่วบริเวณ  บ่อขยะเป็นหำทุกฤดูกำล  ในฤดูฝนทั้งส่งกลิ่นเหม็นรบกวน   และเป็นแหล่งเพำะพันธุ์
เชื้อโรคนำนำชนิด   อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพพลำนำมัยของประชำชนผู้อำศัยบริเวณใกล้เคียง    ในฐำนะ
ตัวแทนประชำชนบ้ำนห้วยแร่   หมู่ที่   7   ขอควำมร่วมมือทุกท่ำน   ทุกหมู่บ้ำน    ควรให้ควำมส ำคัญ  
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ควรจะบริหำรจัดกำรบ่อขยะ
ให้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่ 7  เก่ียวกับกำรบริหำรบ่อขยะสมำชิสภำฯ  ท่ำนใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
อบต.วังม่วง  ขอเชิญครับ 
น.ส.สุธัมมำ เรียนประธำนสภำ ฯ   เพื่อนสมำชิกสภำฯ   และผู้เข้ำร่วมประชุม   ทุกท่ำน   ดิฉันนำงสำวสุธัมมำ   ทำร่อน 
ทำร่อน ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำ ฯ   หมู่ที่   7   เป็นควำมจริงค่ะ  บ่อขยะ   เป็นหำทุกฤดูกำล  ขณะนี้เป็นฤดูแล้ง  

ลมพัดแรงขยะที่มีลักษณะเบำปลิวกระจัดกระจำยเกลื่อนไปทั่วบริเวณ  ส่วนในฤดูฝนทั้งส่งกลิ่นเหม็นรบกวน   
และมีน้ ำเสียไหลจำกบ่อขยะลงสู่ที่นำและแหล่งน้ ำสำธำรณะของบ้ำนห้วยแร่  และบ่อขยะกลำยเป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์เชื้อโรคนำนำชนิด   ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพพลำนำมัยของประชำชนผู้อำศัยบริเวณ
ใกล้เคียง  ผู้บริหำรท้องถิ่นควรมีวิธีบริหำรจัดกำรให้ดีกว่ำที่เป็นอยู่นี้  ขอบคุณค่ะ 

ประธำนสภำ ขอบคุณสมำชิกสภำ ฯ   หมู่ที่  7   ที่เสนอปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  เก่ียวกับกำรบริหำรบ่อขยะ 
อบต.วังม่วง  ขอเชิญปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยก  ฯ    ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ   

ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต. ขอบคุณประธำนสภำฯ   เรียนสมำชิกสภำ ฯ  หัวหน้ำส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  เก่ียวกับ        
ปฏิบัติหนำ้ที ่ บ่อขยะของต ำบลวังม่วง  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้ำนห้วยแร่  หมู่ที่ 7  เป็นปัญหำมำโดยตลอด  ผมเห็นใจและเข้ำใจ 
นำยก อบต.วังม่วง ควำมรู้สึกของประชำชนและผู้น ำหมู่บ้ำน  ขอเรียนว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมว่ง  เรำไม่เคยนิ่งนอนใจ

แต่จ ำกัดด้วยงบประมำณ   ผมจะสั่งกำรเจ้ำหนำ้ทีผู่้มีส่วนเก่ียวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงบอ่ขยะให้ใช้ได้
เป็นปกติต่อไป  ขอบคุณครับ     

ประธำนสภำ ขอบคุณปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่นำยก ฯ   ที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบ  
อบต.วังม่วง ท่ำนใดจะเสนอข้อรำชกำรในที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ผอ.รพ.สต. ขอบคุณประธำนสภำฯ   เรียนสมำชิกสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  หัวหน้ำ - 
วังม่วง ส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ดิฉันนำงทองม้วน  แสนประกอบ  ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพ  

รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังม่วง  ก่อนอ่ืนขอขอบคุณที่ผู้บริหำร
และสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังม่วง  ทุกภำรกิจโดยผ่ำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น  (สปสช.)  รวมถึง
โครงกำรศึกษำดูงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข  (อสม.) ที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกป ี ซึ่งท ำให้ อสม. ทุกหมู่บ้ำน
ได้รับควำมรู้กลับมำพัฒนำพัฒนำตนเอง       พัฒนำงำนในหน้ำที่รับผิดชอบให้เจริญทัดเทียมกับพื้นที่อ่ืน  
เรำภูมิใจที่ได้ร่วมงำนกับสภำชุดนี้ซึ่งได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกทุกท่ำน       

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ   2019   (COVID - 19)   ระลอกใหม่   
ติดเชื้อสะสม  จ ำนวน  23,903  คน  รักษำหำย (กลับบ้ำนแล้ว) จ ำนวน  18,914  รักษำตัวใน
โรงพยำบำล  4,909  เสียชีวิต  80  คน  ถือว่ำดีขึ้นตำมล ำดับ  เป็นสัญญำณดี  หลำยจังหวัดเร่ิมคลี่คลำย
ไปในทำงที่ดีขึ้น  ดิฉันในฐำนะตัวแทนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังม่วง  ไม่เคยนิ่งนอนใจเรำก ำชับ  
อสม.  ทุกหมู่บ้ำนในพื้นที่รับผิดชอบให้ท ำตำมมำตรกำรควบคุมโรคอย่ำงเคร่งครัด  ขอน ำเรียนให้ที่ประชุม
ได้รับทรำบเพียงเท่ำนี้  ขอบคุณค่ะ 

ประธำนสภำ ขอบคุณรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังม่วง  ที่เสนอข้อรำชกำรในที่   
อบต.วังม่วง ประชุมได้รับทรำบ  ท่ำนใดจะเสนอข้อรำชกำรในที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
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ผอ.โรงเรียน ขอบคุณประธำนสภำฯ   เรียนสมำชิกสภำฯ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกฯ  หัวหน้ำ - 
บ้ำนห้วยโป่ง ส่วนรำชกำร  และผู้เข้ำร่วมประชุม  ทุกท่ำน  ผมนำยวัชรปกรณ์  ทองน้อย  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

บ้ำนห้วยโป่ง  ก่อนอ่ืนขอขอบคุณที่ผู้บริหำรและสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  ที่ให้ควำมอนุเครำะห์
สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรศึกษำแก่ทุกโรงเรียนในพื้นที่ต ำบลวังม่วง  มำโดยตลอด  เรำคำดหวังว่ำจะ
ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดีต่อไป  เนื่องจำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรนั้นเรำน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงด้ำนกำรศึกษำเพื่อลูกหลำนนักเรียนของพวกเรำ  วันนี้ผมขอกล่ำวในฐำนะตัวแทนหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ   รู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง   ได้เชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำเข้ำ
ร่วมประชุมสภำ  ทุกคร้ัง  เพื่อเสนอปัญหำควำมเดือนร้อนและอ่ืน ๆ  หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง  
มีข้อเสนอแนะ  หรือจะให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำช่วยเหลือสิ่งหนึ่งประกำรใด  เรำขอน้อมรับด้วยควำมยินดี  
ขอน ำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทรำบเพียงเท่ำนี้  ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง      ที่เสนอข้อรำชกำรในที่ประชุมได้รับทรำบ     ท่ำนใดจะเสนอ 
อบต.วังม่วง ข้อรำชกำรในที่ประชุมอีกหรือไม่  ปรำกฏว่ำไม่มีผู้เสนอเร่ืองอ่ืนใดในที่ประชุม  หำกไม่มีผู้เสนอเร่ืองอ่ืนอีก  

ผมในนำมตัวแทนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่งให้เกียรติ
เข้ำร่วมกำรประชุม   และมีข้อรำชกำรเสนอต่อที่ประชุม   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังม่วง ยินดีรับฟัง และ
พร้อมจะน ำแนวคิดต่ำง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนำต ำบลวังม่วงให้เจริญทัดเทียมกับหน่วยงำนอ่ืน    เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชำชน   ผมจะด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระต่อไป  ท่ำนผู้น ำฝ่ำยปกครอง   
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่ต ำบลวังม่วง   มีภำรกิจขอเชิญตำมอัธยำศัย  ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง  
ขอบคุณครับ 

  เพื่อนสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนครับเรำได้ด ำเนินกำรประชุมในช่วงเช้ำพอสมควรแล้ว    ผมขอพักกำร
ประชุมไว้ชั่วครำว   ขอนัดประชุมต่อในช่วงบ่ำย  เวลำ  13.30  น.  ขอเชิญทุกท่ำนพักรับประทำนอำหำร-
กลำงวัน  ขอเชิญครับ 

 

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 
    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  กระทู้ถาม 
4.1  ขอทราบรายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรบ้านวังม่วง 

ประธำนสภำ ในวำระนี้  นำยอดิศักดิ์  สุ่ยหล้ำ  สมำชิกสภำฯ  หมู่ที่  2  กระทู้ถำมขอทรำบรำยละเอียดโครงกำรซ่อมแซม 
อบต.วังม่วง ถนนเพื่อกำรเกษตร  จ ำนวน  3  สำย  คือ 

1. ถนนสำยวังรำษฎร -บ้ำนโนนสว่ำง ระยะทำงรวมยำว 1,000 เมตร เป็นเงิน 120,000.-บำท  
2. ถนนทำงกำรเกษตรสำยนำนำยขำล   พันชะดำม   ระยะทำงรวมยำว   700  เมตร   เป็นเงิน 

152,000.-บำท  
3. ถนนสำยบ้ำนวังม่วง (โคกโสกคูณ) - บ้ำนวังหิน  ระยะทำงรวมยำว  1,000 เมตร  เป็นเงิน 

140,000.-บำท   
ถนนทั้ง  3  สำย  ดังกล่ำวนี้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงชี้แจงแล้วว่ำเขียนจ ำนวนงบประมำณในป้ำย

รวมกันจึงท ำให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน  เจ้ำของกระทู้ถำมจะสอบถำมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ    

 
นำยอดิศักดิ์...   

 
 

 
 




