
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันพุธที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ 
2. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ 
3. นายประทุม   เกษาแสง    ส.อบต. หมู่ที่  ๑  
4. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
5. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
6. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
7. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔ 
8. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
9. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
10. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  7 
11. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
12. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
13. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
14. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
15. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
16. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
17. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
18. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
19. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
20. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
21. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
22. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
23. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
2. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 
3. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
4. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
5. นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. ว่าที่ร้อยตรีจิโรจ บุญรามณรงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
4. นายณรงค์ชัย จุลอำพันธ์  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
5. นายโยธิน  ปานช้าง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นายจตุรงค์  วงศ์สุรินทร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 
7. นางสาวนพศร  ศรีชัย   รองปลัดฯอบต.วังม่วง 
8. นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล   ผอ.กองคลัง 
9. นางสาวสาวิตรี  บุญภูมี   หมู่ที่ 1 
10. นางสาวกชพร  จุลอำพันธ์   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
11. นางสาวณัฐสุดา  เกษตรไพศาล  ผช.นวก.นักวิเคราะห์ฯ 
12. นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
13. นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง  นักวิเคราะห์ฯ 
14. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
15. นางสาวกัญญาภัทร  รัศมี   หมู่ที่ 16 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง             
ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบ
องค์ประชุม เลขานุการสภาฯจึงได้ให้สัญญาณเพ่ือเรียกสมาชิกสภาฯ อบต.วังม่วง            
เข้าห้องประชุม โดยมี นายประเทือง  มานะกุล เป็นประธานในการประชุม และได้จุด
ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม 

      

นายประเทือง  มานะกุล -สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.     
ประธานสภาฯ   2562  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
    ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
    2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงทำการเรียกประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลวังม่วง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา                
    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และดำเนินการประชุมตาม 
    ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
นายประเทือง  มานะกุล -ประชาสัมพันธ์การทำจุลลินทรี ณ หนองไทร หมู่ที่ 3 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ประธานฯ  เวลา 10.30 น. ขอให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมตามวันเวลาดังกล่าว 
 

 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต .วังม่วง  สมัยวิสามัญ            
  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน  2562 

 

นายประเทือง มานะกุล -กระผมขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณารายงานการประชุม             
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖2 
    -หากสมาชิกท่านใด เห็นควรแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งต่อที่    
    ประชุม หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม   - มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง              
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2562              
เป็นเอกฉันท ์

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง 
 

นายประเทือง  มานะกุล  -เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเสนอ ขออนุมัติพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วน 
     ตำบลวังม่วง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ชี้แจงรายละเอียด 
      

นายมานะชัย  สุนันตา    -อาศัยอำนาจ ตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 
นายก อบต.วังม่วง    แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
      เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้อง 
      และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ  
      ราชการประจำปีจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน/โครงการ/ 
      กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้ เกิด 
      ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวน 
      แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น 
      ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน  
      พ.ศ.2562 และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบล และองค์การ 
      บริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้ วผู้บริหารท้องถิ่นจึง 
      พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

     -ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตามเอกสารที่แจกทุก 
      ท่านไปแล้วนั้น  
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นายประเทือง มานะกุล -ขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณาร่างแผนฯ และตรวจสอบความ 
ประธานสภาฯ  ถูกต้องตามรายละเอียดเอกสารที่ทุกท่านได้รับไว้แล้ว   
   -ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณาร่างแผนฯ และ 
    ตรวจสอบความถูกต้องนั้น ขอเริ่มจากสมาชิก หมู่ที่  1 แล้วไปจนถึงหมู่ที่  17                  
    เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 1 เชิญครับ 
 

สมาชิกหมู่ท่ี 1  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ 
   ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ท่ี 2  -ในส่วนของโครงการของหมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่มีการแก้ไข 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 3   -โครงการของหมู่ที่ 3 ตรวจสอบแล้วมีการดำเนินการจัดพิมพ์ถูกต้องตามร่างแผนฯ 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 4  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 4 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ 
   ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ท่ี 5  -ในส่วนของโครงการของหมู่ที่ 5 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่มีการแก้ไข 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 6  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 6 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ 
   ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมูท่ี่ 7  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 7  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ 
   ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ท่ี 8   -โครงการของหมู่ที่ 8 ตรวจสอบแล้วมีการดำเนินการจัดพิมพ์ถูกต้องตามร่างแผนฯ 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 9  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 9  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขใดๆ 
   ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ท่ี 10  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 10  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไข  
    ใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ท่ี 11  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 11  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไข 
    ใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ท่ี 12  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 12  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไข  
    ใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ  
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ประธานสภาฯ   พักการประชุม  เวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
เริ่มเวลา 13.00 น. 
   
นายประเทือง  มานะกุล  -ในส่วนโครงการของหมู่ที่ 13 เนื่องจากหมู่ที่ 13 ไม่มีสมาชิกสภาฯ กระผมใน
ประธานสภาฯ   ฐานะประธานสภาขอดำเนินการตรวจสอบแทน และเห็นชอบไม่มีการแก้ไข 
     ข้อมูลในร่างแผนฯ  
 
สมาชิกหมู่ที่ 14  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 14  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มี

การแก้ไขใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 15  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 15  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มี

การแก้ไขใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 16  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 16  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มี

การแก้ไขใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 17  -ในส่วนของโครงการต่างๆ ของหมู่ที่ 17  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่มี

การแก้ไขใดๆ ให้ดำเนินการตามร่างแผนฯ 
 
นายประเทือง  มานะกุล  -เมื่อสมาชิกทุกหมู่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561-2565) ผลสรุปว่าไม่มีสมาชิกหมู่ใดแก้ไขข้อมูลในร่างแผนฯ และ 
     ลงความเห็นว่าร่างแผนฯถูกต้องตามระเบียบฯ 
     - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้เสนอขอให้สภาพิจารณาร่าง 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล             
      วังม่วง นั้น  มีสมาชิกฯ ท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ 
      ประชุมสภาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ 
      บริหารส่วนตำบลวังม่วง ถ้าสมาชิกเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ  
   

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  21 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง  - เสียง 
 

ประชุม     - มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายประเทือง  มานะกุล   -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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นายมานะชัย  สุนันตา   -อบต.วังม่วงขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบในเรื่อง โครงการที่ได้รับเงิน 
นายก อบต.วังม่วง   อุดหนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี  
    งบประมาณ 2562  รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 685 เมตร ไม่มีไหลทาง หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 2 ,116,000
บาท 

2. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 
15 บ้านท่อหนึ่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร ไม่มีไหลทาง หนา 0.05 
เมตร งบประมาณ 4,592,000บาท 

3. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 
2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ 2 – หมู่ที่ 9) กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร ไม่มี
ไหลทาง หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 2,061,000บาท 

4. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 
5 บ้านงิ้วงาม งบประมาณ 2,864,000บาท 

 

    สายที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 711 เมตร ไม่มีไหลทาง หนา 0.05 เมตร 
    สายที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 452 เมตร ไม่มีไหลทาง หนา 0.05 เมตร 

5. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 
10 บ้านโป่งเก้ง (สายหมู่ 10 – หมู่ที่ 2)  กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 2,502,000บาท 

   - ขอความร่วมมือจากสมาชิกหมู่ที่ 1 – สมาชิกหมู่ที่  17 เสนอโครงการหมู่ 
    ละ 1 โครงการ เพ่ือดำเนินการจัดทำงบประมาณข้อบัญญัติ ปีงบ 2563 โดยให้ 
    แจ้งโครงการภายใน 15 กรกฎาคม 2562 และเพ่ือสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
    ในหมู่บ้านของท่าน 
   -เพ่ิมเติมในส่วนของถนนลาดยางหน้าอำเภอวังม่วงนั้น ทางอบต.วังม่วงดำเนินการ 
    ของบประมาณในการก่อสร้างถนนจากกรมทางหลวงชนบท และงบประมาณการ 
    ก่อสร้างอยู่ที่ 24,000,000 บาท ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน 
    ทราบด้วยครับ 
 

ที่ประชุม     -รับทราบ 
     

สมาชิกหมู่ท่ี 16   -ขออนุญาตเสนอปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ 16 ได้ประสบปัญหาเรื่อง 
    น้ำประปาไม่พอใช้ชาวบ้านในพ้ืนที่เดือดร้อน เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากสระ 
    เก็บน้ำประปาได้มีปริมาณน้ำลดลงเป็นจำนวนมากเกรงว่าน้ำในสระประปาจะมี  
    ปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในอีกสามเดือนข้างหน้า ฝากทางคณะผู้บริหาร            
    อบต.วังม่วงช่วยตรวจสอบและดำเนินแก้ไขครับ 
 

นายมานะชัย  สุนันตา   -ขอมอบหมายให้ผอ.กองช่างเร่งช่วยแก้ไข และลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
นายก อบต.วังม่วง 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
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