
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันที่   12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ 
 2. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ   
 3. นายประทุม   เกษาแสง    ส. อบต. หมู่ที่  ๑  

4.  นายสมนึก  พันธ์เดช    ส. อบต. หมู่ที่  ๑ 
5. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส. อบต. หมู่ที่  ๒ 
6. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส. อบต. หมู่ที่  ๒ 

 7. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส. อบต. หมู่ที่  ๓ 
 8. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
 9. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
 10. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
 11. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 

12. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
 13. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
 14. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
 15.    นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 

16. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
17. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 

 18. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
 19.  นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
 20. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
 21. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
 22. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
 23. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔  
 24. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
 25. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

26. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
 27. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
 28. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไมมี่- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายมานะชัย  สุนันตา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 2.  นายประหยัด  พัดลม   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 3.  ว่าที่ร้อยตรีจิโรจ  บุญรามณรงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

4. นางสาวนพศร   ศรีชัย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
5. นายโยธิน  ปานช้าง   ผู้อำนวยการกองช่าง 

 6.  นางสาวสุวารี ว่องไพกุล   ผู้อำนวยกองคลัง 
 7. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัด  
 8. นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 9. นายวินัย  อยู่จำเนียร   (แทน) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
 10. นางกฤษณา  จิตสันติ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 
 11. นายวิฑูรย์  ทิพย์มาตร   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 
 12. นายจักรพันธ์  แก่นกิจวิบูลย์  นักวิชาการศึกษาฯ อบต.วังม่วง 
เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงพร้อมแล้ว เลขานุการสภาได้เชิญเข้าห้อง
ประชุม และประธานสภาอบต.วังม่วง ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม โดยมี
นายประเทือง  มานะกุล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

      
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
นายประเทือง  มานะกุล -สำหรับวันนี้ เป็นการนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 
ระธานสภาฯ   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง แจ้งความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ             
    สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณาเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562 -2564) ฉบับที่ 3 และพิจารณาข้อราชการอ่ืนๆ โดยขอ 
    ความเห็นชอบต่อนายอำเภอวังม่วง ซึ่งนายอำเภอวังม่วงได้ประกาศเรียกประชุมสภา  
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ดังนั้น อาศัย 
    อำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
    ตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 จึงทำการเรียกประชุมสภา  
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.00  
    นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีข้าราชการย้ายมาใหม่ และบรรจุใหม่ 
 ดังนี้  1.นางสาวนพศร  ชัยศรี  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

           2.นายจักรพันธ์  แก่นกิจวิบูลย์  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาฯ  
- ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   
  2562  (หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ  
  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านวังยาง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก ที่ได้
มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

2. เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

3. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สามัญ  สมัยท่ี 3   
          ครั้งที่ 1/2561    เมื่อวันที่   30  ตุลาคม  2561 
 
นายประเทือง มานะกุล -กระผมขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณารายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  ลงวันที่  30 ตุลาคม  ๒๕๖1  

หากสมาชิกท่านใด เห็นควรแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งต่อที่
ประชุม หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุม  - มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  ลงวันที่  30 ตุลาคม  ๒๕๖1  เป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่อง การพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -   
   2564) ฉบับท่ี 3 

 
นายประเทือง มานะกุล   -เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง รายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายมานะชัย  สุนันตา   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
นายกอบต.วังม่วง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม   
หรือเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
เมื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิด 
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ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
-สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    

  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3  ตามแบบรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้ 
 

 

นายประเทือง มานะกุล  -มีท่านใดจะเสนอหรือให้ข้อคิดเห็นหรือเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง   ตามที่เสนออีก 
ประธานสภาฯ   หรือไม่    
 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 
นายประเทือง มานะกุล  -ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติในที่ประชุม  และถ้าสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลวังม่วง เห็นด้วยกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา    
     ท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ขององค์การ 
     บริหารส่วนตำบลวังม่วง  ขอให้สมาชิกสภา อบต.วังม่วง ยกมือขึ้นโดยยกมือขึ้นพ้น 
     เหนือศีรษะ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  28 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
     ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
 
ประธานสภาฯ   -พักการประชุม  เวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
เริ่มเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
    4.1 สมาชิกสภายืน่หนังสือขอลาออก   
 

นายประเทือง มานะกุล  -เนื่องด้วยนายวรเทพ  คำมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หมู่ที่ 15 
ประธานสภาฯ   มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 4  
     กุมภาพันธ์ 2562  จึงมีผลต่อการอนุมัติ เอกสารรายงานการประชุมสภา  
     เนื่องจากนายวรเทพ  คำมี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    -จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบและดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ 
     รายงานการประชุมแทนตำแหน่งที่ว่างลง  เชิญเสนอ 
 
นายสมบัติ  กองนึก  -ขอเสนอ นายสมยศ  อ่อนน้อม  สมาชิก อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 
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นายประเทือง มานะกุล  -ขอที่ประชุมรับรองสองท่าน เชิญยกมือ  
ประธานสภาฯ 
 
ผู้รับรอง    1. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์   สมาชิก อบต. หมู่ 4 
    2. นายจิราศักดิ์  ทิพย์มาตร  สมาชิก อบต. หมู่ 14 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ มีมติเห็นชอบให้นายสมยศ  อ่อนน้อม  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
     การประชุม 
 
    4.2 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ   
     2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 
 
นายจักรพันธ์  แก่นกิจวิบูลย์ -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยส่วนกอง    
นักวิชาการศึกษาฯ  การศึกษาดำเนินจัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 
     งบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้า 
     ร่วมกิจกรรมกีฬาดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

เวลา 07.50 น. -คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา กองเชียร์ พร้อม 
กันบริเวณวัดสวนมะเดื่อ 

เวลา 08.00 น. -จัดตั้งขบวนพาเหรดเตรียมพร้อมเข้าสู่สนาม 
เวลา 08.10 น. -ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

มาถึงปะรำพิธี คณะกรรมการฝ่าย ต้อนรับให้การ
ต้อนรับประธานในพิธี 

เวลา 08.15 น. -ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา ผ่านหน้าประธานในพิธี 
  และแขกผู้มีเกียรติ (เพลงกาวกีฬา) 
เวลา 08.30 น. -คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเข้าสู่สนาม 
 -พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด กลับหลังหัน” 
 -ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (เพลงชาติ) 
 -ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงนักกีฬา (ธงสี) ขึ้นสู่ยอดเสา 

(เพลงกาวกีฬา) 
 -พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด กลับหลังหัน” มาทาง

ประธานในพิธี 
 -ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกล่าว

รายงาน 
 -ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน 
 -ประธานในพิธีให้สัญญาณเปิดการแข่งขัน 

 (เพลงมหาฤกษ์) 
6/-นักกีฬาอาวุโส… 
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 -นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวปฏิญาณตน (พิธีกรกล่าวถึง

ประวัตินักกีฬาอาวุโส) 
 -คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินกลับนำนักกีฬาออก

จากสนาม (เพลงกราวกีฬา) 
เวลา 09.10 น. -เริ่มการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ (เรียงตามรายการ) 
 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นอายุไม่

เกิน 6 ปี 
1. วิ่งเก็บของ ช 
2. วิ่งเก็บของ ญ 
3. ขว้างลูกเทนนิส ช 
4. ขว้างลูกเทนนิส ญ 
5. ยืนกระโดดไกล ช 
6. ยืนกระโดดไกล ญ 
7. วิ่ง 40 เมตร ช 
8. วิ่ง 40 เมตร ญ 
9. วิ่ง 60 เมตร ช 
10. วิ่ง 60 เมตร ญ 
-การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 9 ปี 
11. วิ่ง 60 เมตร ช 
12. วิ่ง 60 เมตร ญ 
13. วิ่ง 80 เมตร ช 
14. วิ่ง 80 เมตร ญ 
-การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 12 ปี 
15. วิ่ง 80 เมตร ช 
16. วิ่ง 80 เมตร ญ 
17. วิ่ง 100 เมตร ช 
18. วิ่ง 100 เมตร ญ 
-เริ่มการแข่งขันกีฬาประเภทลาน (ตามรายการเริ่มเวลา 
09.10 น.)  
-การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 9 ปี 

1. แชร์บอล (ญ) 
7/-การแข่งขันกีฬา… 
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-การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 12 ปี 

2. แชร์บอล (ญ) 
-การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 12 ปี 

3. เปตอง ทีมผสม  
 

    เวลา 13.00 น.  -การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นที่อายุ 
        ไม่เกิน 9 ปี 

1. ฟุตบอล 7 คน (ช) 
เวลา 14.00 น.  -การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นที่อายุ 

      ไม่เกิน 12 ปี 
1. ฟุตบอล 7 คน (ช) 

เวลา 15.20 น.  -ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน  มาถึงปะรำพิธีคณะ- 
    กรรมการฝ่ายตอนรับให้การต้อนรับประธานในพิธี 

    เวลา 15.30 น.   -ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเข้าแถวกลางสนาม 
       -คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันเข้าสู่สนาม 
       -ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกล่าว 
        รายงานผลการแข่งขัน 
       -ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน 
        ประเภทต่างๆ และกล่าวปิดการแข่งขัน 
       -ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติลงจากยอดเสา (เพลงชาติ) 
        เชิญธงสีลงจากยอดเสา (เพลงกราวกีฬา) 
       -นักกีฬา กองเชียร์และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการ 
        แข่งขันทุกฝ่ายจับมือ 
       -ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม (เพลงสามัคคีชุมนุม) 
       -ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (หันหน้าไปทาง 
        กรุงเทพมหานคร) 
    เวลา 17.00 น.  เสร็จพิธี 
    ***หมายเหตุ เวลาและกำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
 

นายประเทือง  มานะกุล    -ในการนี้ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ   ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.วังม่วง    
     และมีท่านใดจะเสนอหรือให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนออีกหรือไม ่  
 
 

ที่ประชุม   -รบัทราบ 
 

8/ ผู้จดรายงานการประชุม… 




