
 

  

 

 
              ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
                เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน  
                                   สมัยสามญัประจําป  สมัยแรก  สมัยที่  1  ประจําป  2559                              
         
 
 

                        ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ไดนัดประชุมประชุมสภา สมัยสามัญประจําป  สมัย
แรก ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 1/2559  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559  เพื่อพิจารณากําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญ ประจําป 2559 และเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไป (พ.ศ. 2560 ) และเรื่อง
อื่นๆนั้น 
 
                        อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 
2547  ขอ  33  วรรค  4  จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน  สมัย
สามัญ  สมัยที่  1   เมื่อวันที่   25  เมษายน  2559  รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบ
ทายนี้ 
  
       จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ  ณ   วันที่     25    เดือน  เมษายน    พ.ศ.  2559 
 
 

 

 

 

                                                 
                           (นายวิมล   คงแสง  ) 

                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

สมยัสามญั  สมยัที�  1   ครั �งที� 1  ประจาํปี  พ.ศ.   2559 

        วนัจนัทรที์�   15  กมุภาพนัธ ์  2559   เวลา 13.30 น. 

   ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 
…………………………… 

 
ผูเ้ขา้ประชุม 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวมิล     คงแสง ประธานสภาอบต.วงัวน วมิล     คงแสง 

2. นางสาวเพญ็ศร ี  ทองช ู เลขานุการสภา อบต.วงัวน เพญ็ศร ี  ทองช ู

3. นายเจร     ฤทธเิดช สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 1 เจร     ฤทธเิดช 

4. นายวสิตูร    ปรชีา สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 2 วสิตูร   ปรชีา 

5. นายสถาพร   ณะสตา สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 3 สถาพร   ณะสตา 

6. นางสาวมล   ณะสม สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 3 มล   ณะสม 

7. นางจนิดา   เอี�ยมแกว้ สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 4 จนิดา   เอี�ยมแกว้ 

8. นายกรรณวทิย ์ สุวรรณรตัน์ สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 4 กรรณวทิย ์ สุวรรณรตัน์ 

9. นายสมคดิ    นาโค สมาชกิสภา  อบต.หมู่ที� 5 สมคดิ    นาโค 

 

ไมม่าประชุม นายนิรนัดร ์   ชะนะนาค   ตําแหน่ง    รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน (ขาด) 

เขา้รว่มประชุม 
 

 1.   นางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์ ตําแหน่ง    นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
 2.   นายฉลอง   คงฐานะนุศกัดิ �  ตําแหน่ง    รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน  

 3.   นายประทปี   ณะสม  ตําแหน่ง    รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน  

 4.   นายเหยด    เหล่หมดุ  ตําแหน่ง    เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
5.   นายกมล      ศรวีโิรจน์  ตําแหน่ง    ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 

6.   นางสาวมณฑจ์ติร  ปิยภณืกุีล ตําแหน่ง    หวัหน้าสาํนกัปลดั 
7.   นางวลัลภา    จารุจนิดา  ตําแหน่ง    ผูอ้ํานวยการกองคลงั 

8.   นายวนิิจ      สงิหด์าํ  ตําแหน่ง    นายช่างโยธา 

9.   นายรชานนท ์  เทยีมหงษ์  ตําแหน่ง    ผูช้่วยนายช่างโยธา 
10.  นางสาวสุมาล ี ขา้งแก้ว   ตําแหน่ง    นิตกิร   
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ระเบยีบวาระการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัวน 
สมยัสามญั   สมยัที�   1   ครั �งที�  1/2559 

  วนัจนัทรท์ี�  15  กุมภาพนัธ ์   2559 
ณ    หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัวน 

…………………………… 

 

เริ�มประชุมเวลา   13.30   น. 

 

 
ระเบยีบวาระที� 1  เรื�องที�ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 

    
     

ระเบยีบวาระที� 2  รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมยัวสิามญั สมยัที� 4  

ครั �งที� 1/2558  ลงวนัที�   28  ธนัวาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที� 3  เรื�องที�เสนอเพื�อพจิารณา/เพื�อทราบ 
                              3.1   กําหนดสมยัประชุมสภา สมยัสามญั  ประจาํปี 2559   สมยัที�  2,3,4 

             3.2   กําหนดสมยัประชุมสภา สมยัสามญั  ประจาํปี 2560  สมยัที� 1 

                               3.3   เพื�อพจิารณาร่างขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน   
            เรื�อง  กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อบต.วงัวน 

    3.4   พจิารณาจา่ยขาดเงนิสะสม 
 

 

ระเบยีบวาระที� 4  เรื�องอื�นๆ 
1.1 ........................................................................................ 

1.2 .............................................................................................. 
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

สมยัประชุม สมยั สามญั สมยัที� 1  ครั �งที�  1   ประจาํปี 2559 

วนัจนัทรที์�    15  กมุภาพนัธ ์    พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

................................................. 

เริ�มประชุม  เวลา    13.30   น.  
  เมื�อถึงกําหนดเวลานัดประชุม นางสาวเพ็ญศร ี  ทองชู  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วน

ตําบลวงัวน ไดต้รวจสอบรายชื�อสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน ผูม้าประชุมที�ไดล้งลายมอืชื�อไว ้มี
สมาชกิเขา้ร่วมประชุมทั �งหมด 9  คน ถอืว่าครบองคป์ระชุม  ผู้ไม่มาประชุม   1  คน  และมผีู้เขา้ร่วมประชุม  

10   คน  จงึใหส้ญัญาณเรยีกสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวนเขา้หอ้งประชุม    พรอ้มเรยีนเชญิ  

นายวมิล   คงแสง ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน ขึ�นทําหน้าที�ประธานในที�ประชุม ประธานสภาฯ 
ไดต้รวจดสูมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน ไดเ้ขา้ประชุมครบองคป์ระชุมหรอืไม่ เมื�อเหน็ว่าครบองค์

ประชุมแลว้ จงึกล่าวเปิดประชุม  และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงันี� 
 

ระเบียบวาระที� 1 เรื�องประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

 
ประธานสภาฯ  1.1 ครบัขอสวสัดที่าน นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน สมาชกิและ 

นายวมิล  คงแสง เจ้าหน้าที�ทุกคน การประชุมในวนันี� เป็นการประชุมสภาฯ  สมยัแรก ของปี 2559  

สมยัสามญั   สมยัที� 1 ครั �งที� 1/2559 วนัจนัทรท์ี�  15  กุมภาพนัธ ์  พ.ศ. 2559 
           1.2  ขอเชญิท่านสมาชกิทุกท่านเขา้รว่มฝึกอบรมการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนดา้น 

            การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ประจาํปี  2559   ครั �งที�  4 ณ   องคก์ารบรหิาร 
            ส่วนตําบลวงัวน  ระหว่างวนัที�   16-17  กุมภาพนัธ ์ 2559   

1.3 ตามที�มหีนงัสอืสอบถามการดาํเนินการตรวจสอบการก่อสรา้งสะพานล่วงลํ�าลาํ 

นํ�า มคีวามคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ครบั สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขาตรงัได้มี
หนังสอืแจ้งว่าขณะนี�อยู่ในระหว่างขั �นตอนการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื�อ

ดาํเนินคดกีบัผูก้ระทาํผดิ 
 

ที�ประชุม  รบัทราบ 

 

ระเบยีบวาระที�  2 รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั สมยัที� 4 ครั �งที�  1/2558  
ลงวนัที�  28  ธนัวาคม    2558 
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ประธานสภาฯ  ขอใหส้มาชกิทุกท่านไดต้รวจสอบสาํเนารายงานประชุม  สมยัวสิามญั  สมยัที�  4 

นายวมิล  คงแสง ครั �งที�  1/2558  ลงวนัที� 28  ธนัวาคม    2558  ว่ามขีอ้ใดแกไ้ขหรอืไม ่  
   หากไม่ม ีขอมตทิี�ประชุม  ว่ารบัรองรายงานการประชุมหรอืไม่ 

 

มตทิี�ประชุม  ไดต้รวจดรูายงานการประชุมแลว้ไมม่ขีอ้ใดจะขอแกไ้ขจงึมมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรอง 

   รายงานการประชุม สมยัวสิามญั   สมยัที� 4ครั �งที� 1/2558 ลงวนัที� 28 ธนัวาคม  2558 

 

ระเบยีบวาระที� 3 เรื�องที�เสนอเพื�อพจิารณา 
3.1 กําหนดสมยัประชุมสภาฯ สมยัสามญัประจาํปี    2559  สมยัที� 2,3,4  

 
มตทิี�ประชุม                กําหนดสมยัประชุมสภาฯ สมยัสามญัประจาํปี   2559 

  สมยัที� 2  18  เมษายน  - 2  พฤษภาคม   2559 

 สมยัที� 3 5 – 19    สงิหาคม     2559 
 สมยัที� 4 1-15      พฤศจกิายน  2559 

 

ประธานสภาฯ              3.2 กําหนดสมยัประชุมสภาฯ สมยัสามญั ประจาํปี 2560  สมยัที�  1 

นายวมิล   คงแสง  

 

มตทิี�ประชุม                  1 – 15 กุมภาพนัธ ์ 2560 
 

   3.3    เพื�อพจิารณารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
           เรื�อง  กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อบต.วงัวน 

 

ประธานสภาฯ  ตามที�ฝ่ายบรหิารไดท้ําหนังสอืเสนอรา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
นายวมิล  คงแสง         เรื�อง  กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อบต.วงัวนเพื�อใหท้่านสมาชกิพจิารณาและทาง

   เลขานุการสภาไดส้่งรา่งดงักล่าวใหท้่านสมาชกิไดศ้กึษาแลว้นั �นวนันี�จะเป็นการ 
   พจิารณาแบ่งเป็น  3 วาระ 

    วาระที�  1   รบัหลกัการ 

    วาระที� 2    แปรญตัต ิ
    วาระที�  3   ลงมต ิ

   โดยทั �งนี�จะพจิารณา 3 วาระ รวดเดยีวกไ็ด ้ สมาชกิจะต้องเหน็ชอบจาํนวนไม่น้อยกว่า  
   1  ใน 3  ของสมาชกิสภาทั �งหมด 
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นายสมคดิ  นาโค กราบเรยีนท่านประธานสภา ฯ ผม นายสมคดิ นาโค  ส อบต. หมูท่ี� 5  ก่อนจะ          

ส อบต.  หมูท่ี� 5  พจิารณาผมอยากใหฝ้า่ยบรหิารชี�แจงความจาํเป็นที�จะต้องออกขอ้บญัญตันิี�หลกัการ 
   และเหตุผลก่อนพจิารณาครบัขอบคุณครบั 

 
ประธานสภาฯ  ขอเชญิฝา่ยบรหิารครบั 

นายวมิล  คงแสง 

 
รอง นายก อบต.วงัวน เรยีนท่านประธานสภาฯผม นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � รอง นายก อบต. ซึ�งไดร้บั    

นายฉลอง  คงฐานะนุศกัดิ �  มอบหมายจาก นายก อบต.วงัวน หลกัการและเหตุผล ในการออกรา่งขอ้บญัญตั ิ
                              อบต.วงัวน เรื�อง กจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อบต.วงัวน พ.ศ.  2558  

   หลกัการ 

    ใหม้ขีอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน ว่าดว้ยเรื�อง กจิการที�เป็นอนัตรายต่อ
   สุขภาพ  พ.ศ.2558 เพื�อใชบ้งัคบัในการจดัการกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ใน 

   เขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
   เหตุผล 

  เพื�อประโยชน์ในการกํากบัดูแลการประกอบกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพที�ต้องมี

   การควบคุมภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน ซึ�งพระราชบญัญตัสิาธารณสุข 
   พ.ศ. 2535  มาตรา 6 มาตรา 32  มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และ

   มาตรา 65  ไดก้ําหนดใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นมอีํานาจกําหนด หลกัเกณฑ ์ 
   วธิกีาร และเงื�อนไข ในกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตองคก์ารบรหิารส่วน 

   ตําบลวงัวน ประกอบมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วน

   ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ�มเตมิฉบบัที� 6 ) พ.ศ. 2552 ใหก้ระทําไดโ้ดยการตราเป็น
   ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบล  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวนจงึตราขอ้บญัญตัิ

   นี� รายละเอยีดต่างๆ ตามเอกสารครบั 

 

ประธานสภาฯ  สมาชกิท่านใดมอีะไรจะอภปิรายบา้งขอเชญิครบั 

นายวมิล   คงแสง 
 

นางสาวมล  ณะสม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ดฉินั  นางสาวมล  ณะสม   สอบต.หมูท่ี�  3   
ส อบต. หมูท่ี� 3          และเพื�อนสมาชกิ  ฝา่ยบรหิารและเจา้หน้าที�ทุกท่าน เรื�อง การพจิารณา ร่าง ขอ้บญัญตั ิ

   องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวนกจิการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อบต.วงัวน  ดฉินัคดิ

           ว่าทางสภาฯนั �นจะรบัรา่งขอ้บญัญตันิี�ค่ะเพราะครอบคลุมถงึสิ�งแวดลอ้มของตําบลวงัวน 
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ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านมล  ณะสมครบั 

นายวมิล  คงแสง สมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีไหมครบั ทั �งหมด  ม ี13  ประเภท  กจิกรรมยอ่ย นะครบั 
   ท่านสมาชกิไม่มใีครสงสยัใช่ไหมครบั 

 
รองนายก อบต.วงัวน กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ นายก อบต. กระผมขอชี�แจงเพิ�มเตมิจากรองฉลอง      

นายประทปี  ณะสม      คงฐานะนุศกัดิ � เรื�อง ระเบยีบ ส่วนที�ท่านฉลองพดูไปสกัครูเ่ป็นระเบยีบของกระทรวงที� 

                              ไดม้กีารสั �งการมาว่าเป็นหน้าที�ที� อบต. ตอ้งจดัทาํและใหส้ภาฯรบัหลกัการเพื�อนําไป 
                              ปฏบิตัต่ิอไป 

 
ประธานสภาฯ             เมื�อไมม่สีมาชกิท่านใดสงสยัหรอือภปิรายเพิ�มเตมิกจ็ะพจิารณาในวาระที� 1  

นายวมิล   คงแสง คอื ขั �นรบัหลกัการ สมาชกิท่านใดเหน็ชอบรบัหลกัการรา่ง ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลวงัวน เรื�อง   กจิการที�เป็นอนัตรายต่อ สุขภาพ อบต.วงัวน   ที�ฝา่ยบรหิาร
เสนอบา้ง 

 

มตทิี�ประชุมฯ  มมีตริบัหลกัการ 5 : 3 

 
ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการนดัประชุมเพื�อพจิารณาร่างขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 

นายวมิล  คงแสง          กจิการที�เป็นอนัตรายต่อ สุขภาพ อบต.วงัวน  ในวาระที� 2 คอืแปรญตัตแิละทาํหนังสอื
นดัประชุมอกีครั �ง และใหท้ี�ประชุมเลอืกคณะกรรมการ แปรญตัตโิดยใหท้ี�ประชุมเลอืก

กรรมการ  3  คน และกรรมการ 3 ท่าน จะคดัเลอืกประธานกนัเอง  ครบัขอเชญิ  

(ท่านสมาชกิเสนอครบั) 
 

นางสาวมล  ณะสม  เสนอ นายกรรณวทิย ์  สุวรรณรตัน์  ส อบต. หมูท่ี� 4 เป็นประธานกรรมการแปรญตัต ิ

ส.อบต.หมูท่ี� 3   

 

นางสาวเพญ็ศรทีองชู   รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี�  2 

 

นางจนิดา  เอี�ยมแกว้  รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี� 4 

 

.    
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นางสาวเพญ็ศร ี ทองช ู     เสนอ นางสาวมล   ณะสม   ส อบต. หมูท่ี� 3 เป็นกรรมการแปรญตัต ิ

ส.อบต. หมูท่ี� 2 

 

นายกรรณวทิย ์ สุวรรณรตัน์    รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี� 4 

 

นายวสิตูร  ปรชีา     รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี� 2 

 

นายกรรณวทิย ์  สุวรรณรตัน์ เสนอ นางสาวเพญ็ศร ี ทองช ู ส อบต.หมูท่ี� 2  เป็นกรรมการแปรญตัต ิ          

ส.อบต.หมูท่ี� 4  

   

นางจนิดา  เอี�ยมแกว้     รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี�  4 

 

นางสาวมล  ณะสม          รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี� 3 

 

นางจนิดา   เอี�ยมแกว้ เสนอ นายวสิตูร  ปรชีา    ส อบต.หมูท่ี� 2  เป็นกรรมการแปรญตัต ิ          

ส.อบต.หมูท่ี� 4  

   

นางสาวมล  ณะสม      รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี�  3 

 

นางสาวเพญ็ศร ีทองช ู     รบัรอง 

ส.อบต.หมูท่ี�  2 

 

ประธานสภาฯ             ครบัที�ประชุมมกีารเสนอ 4 ท่านครบั คอื  

 นายวมิล   คงแสง       1.  นายกรรณวทิย ์ สุวรรณรตัน์      ประธานกรรมการแปรญตัต ิ

                               2.  นางสาวเพญ็ศร ี ทองชู             กรรมการแปรญตัต ิ
                               3.  นายวสิตูร   ปรชีา                  กรรมการแปรญตัต ิ 

                               4.   นางสาวมล  ณะสม               กรรมการแปรญตัต ิ
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                                     วาระที� 2  คอืแปรญตัต ิสมาชกิท่านใดมคีวามประสงคจ์ะแปรญตัตใิหย้ื�น  

                                     แปรญตัตติามแบบฟอรม์โดยใหย้ื�นต่อประธานกรรมการแปรญตัตไิม่ 
                                     น้อยกว่ายี�สบิสี�ชั �วโมง 

 

ที�ประชุม รบัทราบ 

 
   3.4   เพื�อพจิารณาจ่ายขาดเงนิสะสม 

 
ประธานสภาฯ     ขอเชญิฝา่ยบรหิารชี�แจงโครงการครบั 

นายวมิล   คงแสง 

 
รองนายก อบต.วงัวน    กราบเรยีนประธานที�เคารพเรื�องจา่ยขาดเงนิสะสมขอแกไ้ขงบประมาณจา่ยขาดเงนิ 

นายฉลอง  คงฐานะนุศกัดิ �    สะสมเพิ�มเตมิสมาชกิดตูามเอกสารที�แจกใหค้รบั 
1.  โครงการก่อสรา้งหอถงัประปา (แชมเปญ) ถงักรองสนิมเหลก็พรอ้มระบบขุดเจาะ  

    บ่อบาดาล หมูท่ี�  1    งบประมาณ    699,000  บาท 

   2.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยบา้นายยิ�ง(ตอน 3)หมู่ที� 2 
                  กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว  200.00   เมตร    งบประมาณ    499,000   บาท 

   3.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยนาหนิแรด  (ตอน 3 ) หมูท่ี�   3        
        กวา้ง   6.00  เมตร     ยาว 130.00   เมตร    งบประมาณ   499,000    บาท 

   4.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายท่าโคก   หมูท่ี�  4   

                                    กวา้ง 4.00    เมตร  ยาว  200.00  เมตร   งบประมาณ   498,000   บาท   
5.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยบา้นนายจวบ -  นายปลอบ  

      (ตอน 2 )    หมูท่ี�  5  กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว 85.00    เมตร 
      งบประมาณ   215,000  บาท 

.                              6.   โครงการวางแนวท่อประปา   ขนาด   Ø  2 ”  ระยะทาง  875  เมตร   ถนนสาย 

                                    หว้ยลกึ  ซอย  1    หมูท่ี�  2   งบประมาณ    101,000   บาท 

                               7.  โครงการวางแนวท่อประปา ขนาด   Ø  2 ”  ระยะทาง    2,222     เมตร 

                                    ถนนสายนายอดทอง ,   ถนนสายบา้นนายปลอบ    หมูท่ี�  5 

                                    งบประมาณ    268,000   บาท 

                               8.  โครงการก่อสรา้งหอถงัฐานรากพรอ้มถงักรองสนิมเหลก็และตดิตั �งระบบควบคุม  
                                    หมูท่ี� 5   งบประมาณ  499,000  บาท 
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เงนิงบประมาณที�แจง้ในการประชุมเมื�อวนัที�  28  ธนัวาคม  2558  ยงัไมน่ิ�งตอ้งขอ

อภยัในที�ประชุมสภาแห่งนี�ดว้ยครบั โครงการที�เสนอใหส้ภาฯพจิารณา   2  โครงการ
วนัก่อนที�เสนอไปแต่ยงัไมเ่รยีบรอ้ย  คอื โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

สายรอบ อบต. กวา้ง  6.00  เมตร   ยาว  344.00  เมตร    งบประมาณ  1,461,000          
บาท    โครงการนี�ใหส้ภาพจิารณาว่าจะอนุมตัหิรอืไมถ่้าอนุมตัฝิา่ยบรหิารจะได้

ดาํเนินการต่อไป   โครงการสุดทา้ยที�จะใหส้ภาฯพจิารณา  เป็นโครงการวางแนวท่อ

ประปา  ขนาด   Ø  2 “    ระยะทาง  3,919  เมตร   ถนนสายปาเต  -   คลองเทา  ,  

ถนนสายคลองโตบ , ถนนสายบา้นนายเหวยีน   งบประมาณ   705,000   บาท   ซึ�ง
โครงการเรง่ด่วน   เรื�อง นํ�าประปา  หมู่ที�  4  บา้นปาเต  

 

ประธานสภาฯ  สมาชกิท่านใดมขีอ้สงสยับา้งครบั 
นายวมิล   คงแสง 

 
นายสมคดิ  นาโค  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมคดิ  นาโค   สอบต. หมูท่ี� 5  ตามที�       

สอบต. หมูท่ี�  5            รองฉลอง  ไดก้ล่าวถงึโครงการที�จ่ายขาดเงนิสะสมครบัโครงการก่อสรา้งหอถงัฐาน 

                               รากพรอ้มถงักรองสนิมเหลก็และตดิตั �งระบบควบคุม  ของหมูท่ี�  5    นะครบัที�ท่าน 
                               บอกราคาไมน่ิ�งกระผมไมเ่หน็เอกสารเลยครบั 

 
รองนายก อบต.วงัวน     อนุญาตครบัโครงการนี� ไดด้ําเนินการทําสญัญาไปแลว้ครบั 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � 

  
ประธานสภาฯ  ใหฝ้า่ยบรหิารชี�แจงโครงการที�จะจ่ายขาดอกีครั �งครบั 

นายวมิล  คงแสง 
 

รองนายก อบตวงัวน    ขอชี�แจงอกีครั �งครบั โครงการวางแนวท่อประปา  ขนาดØ  2 “  ระยะทาง 3,919 เมตร         

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �   ถนนสายปาเต  -   คลองเทา  ,  ถนนสายคลองโตบ , ถนนสายบา้น  นายเหวยีน  

                             งบประมาณ   705,000   บาท   ตอนนี�นํ�าประปาไดข้ดุเจาะไปแลว้ขึ�นถงัมาจากซอย 
                             หลาทวด ไดนํ้�าประมาณ   6  ควิ  และตอนนี�จะปล่อยนํ�าใหช้าวบา้นทางฝา่ยบรหิารได ้

                             ประชุมว่าจะวางแนวท่อจาํหน่ายประปาใหม ่ 3.00  กโิลเมตร  ตามแบบแปลนที�ท่านด ู 
-    โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายรอบอบต.  กวา้ง  6.00   เมตร ยาว 

344   เมตร   งบประมาณ   1,461,000    บาท   เพื�อให้สภาฯ พิจารณานะครบั  

ขอขอบคุณครบั 
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นายเจร   ฤทธเิดช กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ผมนายเจร   ฤทธเิดช   สอบต. หมู่ที� 1     เรื�องถนน   

ส  อบต. หมูท่ี�  1         อบต.  ขา้งโรงรมน่าจะเป็นปญัหา ใหญ่ถา้เป็นแบบนี�  ประธานปล่อยไดอ้ยา่งไร มตทิี� 
ประชุมครั �งที�ผ่านมา ไม่อนุมตัิโครงการนี�  ยงัปล่อยให้เข้ามาอีก กระผมว่าเรื�องนี�

ประธานสภาฯ จะพจิารณาคนแรกแลว้ครบั  ขอขอบคุณครบั     
 

ประธานสภาฯ ตอ้งขอขอบคุณครบัขอพจิารณาเป็นโครงการไปครบั โครงการวางแนวท่อ 

นายวมิล  คงแสง         ประปา  ขนาด   Ø  2 “  ระยะทาง  3,919 เมตร   ถนนสายปาเต  -   คลองเทา  ,  

ถนนสายคลองโตบ , ถนนสายบา้น  นายเหวยีน    งบประมาณ   705,000   บาท ให้
สมาชกิเสนอความคดิเหน็นะครบั   ความจาํเป็นเรง่ด่วน 

 

นายสมคดิ   นาโค       กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมคดิ  นาโค   สอบต. หมูท่ี� 5  ผมอยากถาม 
ส อบต. หมู่ที�  5          ฝ่ายบรหิารว่า 3 กโิลเมตร ไดว้างท่อไปแลว้กี�ปี ผมรูส้กึว่า ที� อบต.ไดด้ําเนินการแล้ว

สกั  1  -2 ปี  ประหยดังบประมาณครบัโดยภาพรวมผมเหน็ด้วยเรื�องภยัแลง้   น่าจะ
ปรกึษาดนูะครบั 

 

รองนายกอบต.           กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ผมนายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �  ตามที�ท่านสมคดิพดู 
นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �   เป็นเรื�องจรงิ  แต่จุดที�  1  อยู่ที�ท่อจากปากทาง ตรงนี�สมบูรณ์แบบต่อจากนั �นไม่

สมบรูณ์แบบโดนรถไถจานพงัหมดแลว้ ตรงนี�ประมาณ  2  ปี   พอเสรจ็กใ็ชง้านไม่ได ้  
ของเก่าปจัจบุนัใชง้านไมไ่ด ้

 

นายเจร  ฤทธเิดช กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ผมนายเจร  ฤทธเิดช    สอบต. หมูท่ี� 1 โครงการของ 
ส. อบต. หมู่ที� 1           หมู่ที�  4  ผมเหน็ด้วยครบั เรื�องนํ�าจําเป็นทุกภาคส่วน แต่โครงนี�มปีญัหาเรื�อง  ท่อ 

PVC  กบัโครงการ ครบั โครงการวางแนวท่อประปา  ขนาด   Ø  2 “    หมู่ที� 2  ท่าน

ดคูรบั ประมาณไว ้ เมตร  115  บาท  คอืโครงการไม่ไดส้่งใหดู้รายละเอยีดมาส่งวนันี�
จะเอาเลยแต่ความแตกต่างเยอะครบั  ของหมู่ที�  5  นายอดทอง  เมตร   115  บาท   

ดูมาตรฐานของการทํางาน  หมู่ที�  4   เมตรละ   179  บาท ผมว่าตวัเลขห่างกนัมาก  

ครบัประมาณ  60  บาท  และที�สาํคญัที�อื�นไมเ่ยอะลองคดิดนูะครบัน่าจะเขยีนโครงการ
มาใหม ่ใหส้มาชกิเขา้ใจดว้ยครบั  ขอขอบคุณครบั  

 
ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านฉลองชี�แจงครบั 

นายวมิล  คงแสง 
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รองนายก อบต. ขออนุญาต ครบัเดยีวใหช้่างมาชี�แจงครบัถงึความแตกต่างครบั 

นายฉลอง  คงฐานะนุศกัดิ � 
 

นายช่างโยธา ครบั ความแตกต่างของหมูบ่า้น ประตูนํ�าจะไมเ่ท่ากนั ราคาต่อหน่วยไมเ่ท่ากนัครบั 
นายวนิิจ  สงิหด์าํ 

 

นายสมคดิ นาโค          ผมขอถามนายช่างโยธาครบั ราคากลางท่อ เมตรละ เท่าไร   ขอขอบคุณครบั 
ส อบต.  หมูท่ี�5 

 
นายเจร   ฤทธเิดช ขออนุญาตครบั เรื�องนี�ไมไ่ดโ้ทษใคร ผมเป็นคนรกัษาผลประโยชน์ของตําบลวงัวน 

ส อบต.หมู่ที� 1            บางครั �งก็ผดิพลาดกนัได้ก็ให้นําเขา้ใหม่เรื�องนี�เป็นเรื�องเร่งด่วน ใหช้่างแก้ไขตวัเลข

ไมใ่ช่แกใ้นที�ประชุมเพราะเงนิแตกต่าง  2  แสนกว่าบาทครบั  
 

รองนายก อบต.วงัวน กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ อกีครั �งครบั โครงการหมู่ที� 2 โครงการถนนสายคสล. 
นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �  สายรอบอบต.ตรงนี� ไดนํ้ามาเสนอใหมอ่กีครั �งครบั บอกว่าเอกสารไมเ่รยีบรอ้ยให ้

                             เอกสารเรยีบรอ้ยและพจิารณาใหม ่ กวา้ง 6 เมตร ยาว 344 เมตร ตอ้งทาํคอนกรตี  

                            ความหนาเฉลี�ย 15 เซนตเิมตร  งบประมาณ  1,461,000 ใหท้่านสมาชกิดรูายละเอยีด 
                            ตามที�ไดแ้จกครบั แลว้แต่สภาฯ จะเหน็สมควรหรอืไมก่แ็ลว้แต่ครบั ขอบคุณครบั 

 
นายสมคดิ นาโค      กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ที�เคารพ กระผม นายสมคดิ นาโค  ส.อบต.หมูท่ี� 5 ก่อน 

ส.อบต.หมูท่ี�.5         จะพจิารณาผมอยากจะถามฝา่ยบรหิาร หลกัเกณฑก์ารจ่ายขาดเงนิสะสม จะพจิารณาจาก 

                          เรื�องใดก่อนครบั ผมคดิว่าขอ้แรก พจิารณาจากความเดอืดรอ้น ของชาวบา้นนะครบั และ 
                          ขอ้ที� 2 ความตอ้งการของชาวบา้น 2 ขอ้นี� ใหฝ้า่ยบรหิารพจิารณาก่อนจะทําครบั ขอบคุณ 

                          ครบั 
 

รองนายก อบต.วงัวน ขออนุญาตชี�แจงความเขา้ใจครบั ที�ทาํถนนตรงนี�กค็วามเดอืนรอ้น ความจาํเป็น แนวคดิ 

นายฉลอง คงฐานนะนุศกัดิ �ของฝา่ยบรหิารคดิว่า อบต.วงัวน อยูท่ี�จดุศูนยร์วม จดุกลาง เป็นส่วนราชการต่อไปเพื�อ 
                          รองรบัเทศบาล เพราะวนัก่อน ไดต้ดิต่อทาํสนามกฬีาและใหช้ะลอไวก่้อน แต่น่าจะทํา 

                         รองรบัไวเ้พื�ออนาคตและเป็นเสน้ทางเพื�อออกกําลงักายครบัแต่จะอนุมตัไิมอ่นุมตัแิลว้แต่ 
                         สมาชกิสภาฯครบั ขอบคุณครบั  

 

ประธานสภาฯ       เชญิท่านสมาชกิสภาฯ แสดงความคดิเหน็ครบั 
นายวมิล  คงแสง 
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นายเจร   ฤทธเิดช   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ กระผม นายเจร  ฤทธเิดช ส.อบต.หมูท่ี� 1  กระผมเขา้ใจ 

ส.อบต.หมูท่ี� 1       ที�ท่านรองฉลอง พดูครบัเป็นความเจรญิของหมูบ่า้นครบั แต่สถานที�ออกกําลงักายมเียอะ 
                         อยูแ่ลว้ครบั ไมม่คีนออกเลยครบั ความเดอืดรอ้นของประชาชน คดิว่าไมน่่าจะเดอืนรอ้น 

                         ขนาดหนกั เงนิสะสมไม่น่ารบีจ่าย กไ็ดค้รบั สาํหรบัโครงการอื�นยงัไมไ่ดด้าํเนินการเลยครบั 
 

นายสมคดิ นาโค     กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ครบั อยา่งที�เพื�อนสมาชกิ หมู่ที� 1 พดูครบัไม่น่าจะมคีวาม 

ส.อบต.หมทูี� 5       จาํเป็นมากเพื�อทําไวอ้อกกําลงักาย ตรงนั �นไมใ่ช่เรื�องเรง่ด่วนน่าจะนําเงนิสะสมมาจา่ย เรื�อง 
                         ถนน , นํ�า ดหูน้าที� 11 ครบั รายงานการประชุมที�ผ่านมา ท่านรองฉลองพดูว่า เดอืน 

                         มกราคม ถนน ทุ่งไพร – หว้ยคอ้ ไดท้าํแน่นนอนครบัผมคดิว่ายงัมถีนนที�ลําบาก และ 
                         เดอืดรอ้นอกีเยอะครบัไม่น่าจะนําเงนิสะสมมาจ่ายในส่วนตรงนี�ครบั ขอบคุณครบั 

 

รองนายก อบตวงัวน กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ครบั เรื�องที�ท่านสมคดิ พดูมา ตรงนี�กระผมไดร้บัปากว่าได ้
นายฉลอง คงฐานนะนุศกัดิ �ทาํแน่นนอน แต่จะอยูท่ี�โครงการจะไดร้บัอนุมตัจิากกรมส่งเสรมิฯ ช่วงไหนครบั  

 
นายสถาพร ณะสตา   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสถาพร ณะสตา ส.อบต.หมูท่ี� 3 เรื�องโครงการ 

ส.อบต.หมูท่ี� 3     ก่อสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ ถนนขา้งโรงรม หมู่ที� 2โครงการนี�สมาชกิลงมตไิมผ่่านแลว้ ครบั 

                       ท่านประธาน วนันี�ไมน่่าจะมาพดูถงึอกีครบั มาคุยโครงการที�กําลงัจะทําดกีว่าครบั อํานาจอยู ่
                       ที�สมาชกิสภาฯครบัท่านประธาน จบคอืจบครบั 

 
ประธานสภาฯ      สมาชกิมคีวามคดิเหน็อย่างไร บา้งครบั ในการพจิารณาจา่ยขาดเงนิสะสม ของหมูท่ี� 2 

นายวมิล คงแสง   เชญิอภปิรายครบั 

 
นางสาวมล  ณะสม  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯที�เคารพค่ะ ดฉินัคดิว่าสมาชกิท่านอื�นไดอ้ภปิรายไปหลาย 

ส.อบต.หมูท่ี� 3    ท่านแลว้อยากใหส้มาชกิเจา้ของพื�นที� หมูท่ี� 2 ไดอ้ธบิายว่ามคีวามตอ้งการอยา่งไรบา้งสาํหรบั 
                      โครงการนี� เพราะมฝีา่ยบรหิารเสนออยา่งเดยีวค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายวสิตูร ปรชีา   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ครบั ตามที�เพื�อนสมาชกิ ตอ้งการใหเ้จา้ของพื�นที�ไดพ้ดูบา้ง 
ส.อบต.หมูท่ี� 2    ครบัถา้เป็นความตอ้งการสาํหรบัโครงการนี�กม็คีวามตอ้งการอยู่แลว้ครบัแต่เพื�อนสมาชกิฯไม ่

                      เหน็ดว้ยครบั ตดัออกไปเลยครบัจะไดคุ้ยเรื�องอื�นอกีครบั  
 

นายสมคดิ นาโค   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ครบั เรื�องนี�นะครบัคดิใหด้นีะครบั เรื�องทาํถนนสรา้งสนาม 

ส.อบต.หมูท่ี� 5      กฬีาและทาํถนน กระผมว่าตอ้งทาํประชาคมนะครบั ไมใ่ช่มานั �งคดิกนัเองครบั  
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ประธานสภาฯ      ต่อไปขอเชญิท่านปลดัชี�แจง 

นายวมิล คงแสง 
 

ปลดัอบต.วงัวน      สวสัดที่านประธานฯ และสมาชกิทุกท่าน การจา่ยขาดเงนิสะสมนั �นอาศยัอํานาจตาม 
นายกมล ศรวีโิรจน์  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การรบัเงนิ  การเบกิจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ  การเกบ็ 

                         รกัษาเงนิ  และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.2547 และฉบบัแกไ้ข 

                          เพิ�มเตมิฉบบัที� 2  พ.ศ. 2548 การจา่ยขาดเงนิสะสมตอ้งขออนุมตัจิากสภาฯ  และตอนนี� 
                          เงนิสะสมขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวนมยีอด (ณ วนัที� 30  กนัยายน  2558)  

                          10,577,715.10  บาทและตอ้งกนัเงนิที�จา่ยประจาํของระยะเวลาจาํนวน   3 เดอืน  
                          3,000,000 บาท คงเหลอืเงนิสะสมที�นําไปใชไ้ด ้ ณ  วนัที� 15  กุมภาพนัธ ์ 2559    

                          จาํนวน   7,577,715.10    บาท 

 

ที�ประชุม              รบัทราบ 

 
รองนายก อบต.วงัวน กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตชี�แจงอกีครั �งสาํหรบัโครงการวางแนวท่อประปา 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � ขนาดประปา  ขนาด   Ø  2 “  ระยะทาง  3,919  เมตร   ถนนสายปาเต  -   คลองเทา  ,   

                           ถนนสายคลองโตบ , ถนนสายบา้น  นายเหวยีน   งบประมาณ   705,000  บาท  หมูท่ี� 4 
                          ใหน้ายช่างโยธาแก้ไขแลว้ครบั สมาชกิดูว่าที�ผดิผดิตรงไหน และได้คดิยอดประมาณการ             

         ไหมแลว้ครบั งบประมาณ   456,000    บาท ที�ผดิยอมรบัว่านายช่างคดิผดิ ใหส้มาชกิ 

                          สภาฯช่วยพจิารณาไหมอีกครั �งครบัเพราะเป็นโครงการเร่งด่วนและสภาฯจะอนุมตัผิ่าน           
        หรอืไมผ่่านอยูท่ี�สภาฯครบั กระผมในนามฝา่ยบรหิารอยากจะขอความเหน็ใจจากสภาฯ 

                         แห่งนี�ครบั ความเดอืดรอ้น หมูท่ี� 4 ช่วยพจิารณาดว้ยครบั ขอบคุณครบั 
 

นายกรรณวทิย ์สุวรรณรตัน์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะขอความเหน็ใจจากเพื�อนๆ 

ส.อบต.หมูท่ื� 4       สมาชสิภาฯ ครบั หมูท่ี� 4 มปีญัหาเรื�องนํ�ามากๆครบั ส่วนในจดุที�ตอ้งแกไ้ขซ่อมแซมเพื�อจะ 
                         ใชง้านไปก่อนแต่แกไ้ขไมไ่ด ้จงึขอความเหน็ใจใหป้ระชาชนหมู่ที� 4 ดว้ยครบั 

 
นายวสิตูร ปรชีา      กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ครบัสาํหรบัหมู่ที� 2 บ่อบาดาลของหมูท่ี� 2 ไดว้นัไหนครบั 

ส.อบต.หมูท่ี� 2         ขอสอบถามฝ่ายบรหิารครบั 

 
นายสมคดิ นาโค   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ครบั กระผมว่าเอาแบบนี�ดกีว่าครบั ไหนๆกไ็ดด้าํเนินการ 

ส.อบต.หมูท่ื� 5     แกไ้ขใหต้วัเลขถูกตอ้งแลว้ครบั กระผมว่าใหฝ้า่ยบรหิาร เสนอมาใหส้ภาฯ พจิารณา เพราะ 
                       ปญัหาเรื�องนํ�าเป็นปญัหาเรง่ด่วนและภยัแลง้กําลงัจะมาครบั  
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รองนายก อบตวงัวน  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯครบั ขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯ ที�ใหโ้อกาสกบัฝา่ยบรหิาร 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � เรื�องใชข้าดเงนิสะสม ใหใ้ชง้บประมาณ 456,000   บาท  ประมาณการเมตรละ 116.35.-  
                         บาท ตรงนี�อยู่ที�สภาฯจะใหโ้อกาสหรอืไมค่รบั และขอชี�แจง สมาชกิหมูท่ี� 2 ที�ไดส้อบถาม 

                         นะครบั เรื�องบ่อบาดาล หมู่ที� 2 ประมาณ อาทติย ์นี�จะดําเนินการทําสญัญาแลว้ครบั 
 

ประธานสภาฯ       ต่อไปขอมตเิหน็ชอบแต่ละ โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม ปีงบประมาณ 2559   ดงันี� 

นายวมิล คงแสง   1. โครงการก่อสรา้งหอถงัประปา (แชมเปญ) ถงักรองสนิมเหลก็พรอ้มระบบขุดเจาะ        
            บ่อบาดาล หมูท่ี�  1    งบประมาณ    699,000  บาท 

 
มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                            ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 

                            งดออกเสยีง        0      เสยีง 
 

        2.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยบา้นายยิ�ง(ตอน 3)หมูท่ี� 2 
            กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว  200.00   เมตร    งบประมาณ    499,000   บาท 

 

มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 
                             ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 

                             งดออกเสยีง       0       เสยีง 
 

        3.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยนาหนิแรด  (ตอน 3 ) 

                               หมูท่ี�   3  กวา้ง   6.00  เมตร     ยาว 130.00   เมตร  งบประมาณ 499,000    บาท 
 

มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 
                             ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 

                             งดออกเสยีง       0       เสยีง 

 
       4.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายท่าโคก  หมูท่ี�  4  กวา้ง  4.00    เมตร  

                               ยาว  200.00  เมตร   งบประมาณ   498,000   บาท   
 

มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                             ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 
                             งดออกเสยีง      0       เสยีง 
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                              5.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยบา้นนายจวบ -  นายปลอบ  

                                    (ตอน 2 )    หมูท่ี�  5  กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว 85.00    เมตร 
                                    งบประมาณ   215,000  บาท 

         
มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                             ไมเ่หน็ชอบ 0        เสยีง 

                             งดออกเสยีง      0        เสยีง 
 

                               6.   โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายรอบ อบต.กวา้ง 6.00  เมตร  ยาว  
                                    344.00  เมตร     งบประมาณ   1,461,000  บาท 

         

มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    0      เสยีง 
                             ไมเ่หน็ชอบ 6       เสยีง 

                             งดออกเสยีง       2       เสยีง 
 

                             7.  โครงการวางแนวท่อประปา   ขนาด   Ø  2 ”  ระยะทาง  875  เมตร   ถนนสาย  

                             หว้ยลกึ  ซอย  1    หมูท่ี�  2   งบประมาณ    101,000   บาท 

 
มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                             ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 
                             งดออกเสยีง       0      เสยีง 

 

                         8.  โครงการวางแนวท่อประปา ขนาด   Ø  2 ”  ระยะทาง    2,222     เมตร    

                             ถนนสายนายอดทอง ,   ถนนสายบา้นนายปลอบ    หมูท่ี�  5 
                             งบประมาณ    268,000   บาท 

 
มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                             ไมเ่หน็ชอบ 0        เสยีง 

                             งดออกเสยีง       0       เสยีง 
 

                         9.  โครงการวางแนวท่อประปา ขนาด   Ø  2 ”  ระยะทาง    3,919     เมตร    

                             ถนนปาเต  -   คลองเทา  , ถนนสายคลองโตบ ,  ถนนสายบา้นนายเหวยีน    หมูท่ี�  4 
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                             งบประมาณ   456,000   บาท 

 
มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                            ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 
                            งดออกเสยีง       0       เสยีง 

 

                            10.  โครงการก่อสรา้งหอถงัฐานรากพรอ้มถงักรองสนิมเหลก็และตดิตั �งระบบควบคุม  
                                  หมูท่ี� 5   งบประมาณ  499,000  บาท 

 
 มตทิี�ประชุม         เหน็ชอบ    8       เสยีง 

                            ไมเ่หน็ชอบ 0       เสยีง 

                            งดออกเสยีง       0       เสยีง 
 

           รวมทั �งหมด  10   โครงการ   ไมเ่หน็ชอบ     จาํนวน   1   โครงการ    
                              รวมเงนิงบประมาณที�จ่ายขาดเงนิสะสมทั �งสิ�น     3,734,000    บาท 

 

ปลดัอบต.วงัวน  สรปุงบประมาณที�จะจา่ยขาดเงนิสะสม  จาํนวน  9   โครงการ  รวม 3,734,000   บาท  
นายกมล  ศรวีโิรจน์ ยอดเงนิสะสม   ณ  วนัที� 12  กุมภาพนัธ ์2559  จาํนวน  7,577,715.10   บาท  มต ิ

   สภาฯเหน็ชอบใหจ้่ายขาดเงนิสะสม 9 โครงการ งบประมาณ    3,7343,000   บาท  
   คงเหลอืเงนิสะสม  3,843,715.10  บาท 

 

ระเบยีบวาระที� 4 เรื�องอื�นๆ 
 

ประธานสภาฯ  ไมท่ราบว่าท่านใดมอีะไรจะเพิ�มเตมิอกีไหมครบัขอเชญิครบั 
นายวมิล  คงแสง      

 

นายสถาพร ณะสตา ครบัสาํหรบัเรื�องวาระการประชุมครั �งต่อไปใหแ้นบเอกสารใหค้รบถว้นพรอ้มหนังสอื 
ส.อบต.หมูท่ี� 3            เชญิประชุมขอความเรยีบรอ้ยดว้ยครบั 

 
รองนายก อบต.วงัวน   กระผมขอฝากท่านปลดั ใหช้่วยชี�นําผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเรื�องเอกสารก่อนเขา้ 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �  ประชุมดว้ยครบั ระเบยีบตอ้งชดัเจนครบั 
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ประธานสภาฯ            ครบั ตามที�ไดแ้จกหนังสอืใหท้่านไป  เรื�องการคดัเลอืกคณะกรรมการธรรมภบิาล  

นายวมิล  คงแสง        จงัหวดัตรงั  ในการนี� อําเภอกนัตงั จงึใหฝ้า่ยสภาฯ คดัเลอืกสมาชกิสภาฯ กนัเอง 1  
                             ท่านใหเ้ป็นตวัแทน และจะคดัเลอืกอกีครั �งของจงัหวดั และแจง้ใหอ้ําเภอทราบดว้ยครบั  

                             ขอนําปรกึษาหารอืครบั ใหท้่านคดัเลอืกกนัเองครบั ขอเชญิครบั 
 

มตทิี�ประชุมสภาฯ        เสนอ นายเจร  ฤทธเิดช สมาชกิสภาฯ หมูท่ี� 1  

 
ประธานสภาฯ            ครบัไดค้ดัเลอืกเรยีบรอ้ยแลว้ครบั  

นายวมิล   คงแสง 
 

รองนายก อบต.วงัวน    ครบั กระผมขอสอบถามและนําเรยีนที�ประชุมครบั เรื�องไปทศันศกึษาดงูานใหแ้จง้ 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �   ความประสงคไ์วก่้อนแต่ยงัไม่ทราบวนั เวลา สถานที�ครบั และอยากจะทราบจาํนวน 
                              ก่อน ครบั 

 
มตทิี�ประชุม                 1.   ตอ้งกําหนด วนั เวลา สถานที�ก่อน เพื�อพจิารณา 

                                2   ใหแ้จง้รายชื�อ วนั ศุกร ์ที�   19  กุมภาพนัธ ์  2559 

                                3.   สถานที� ภาคอสีาน 
 

นายสมคดิ นาโค          ขอสอบถามครบั เรื�องเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�เสยีหาย เกดิจากไฟฟ้ากระชากผมคดิว่าใหม้า 
ส.อบต.หมูท่ี� 5            แจง้ที� อบต.ไดไ้หมครบั 

 

ปลดั อบต.วงัวน          ครบั ขอฝาก ท่านสมาชกิ หมู่ที� 1 มตีน้กลว้ยขา้งทาง หมู่ที� 1 ปิดบงัหน้ากลอ้งวงจรปิด 
นายกมล ศรวีโิรจน์      มองไมเ่หน็ถนนเสน้ทางจราจร จงึอยากใหท้าง สมาชกิช่วยไปคุยกบัเจา้ของเพื�อ 

                              ตดัทิ�งครบั 
 

นายเจร   ฤทธเิดช       รบัทราบ 

ส.อบต.หมูท่ี� 1 
 

รองนายก อบต.         ครบัเรื�องไฟฟ้ากระชาก กระผมไดไ้ปคุยกบัทางการไฟฟ้าแลว้ครบั ใหช้าวบา้นแจง้ที� 
นายประทปี ณะสม     การไฟฟ้าโดยตรงครบัพรอ้มหลกัฐานครบั บตัรประชาชน ,บลิค่าไฟฟ้า และชาวบา้น 

                            ตอ้งนําเครื�องใชฟ้้าที�เสยีหายไปซ่อมเองก่อน และใหนํ้าบลิไปแจง้กบัไฟฟ้าครบั ฝาก 

                            ประชาสมัพนัธผ์่านสมาชกิสภาฯดว้ยครบั 
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นายสมคดิ นาโค        ครบั อกีนิดครบั วนัที�ไฟฟ้า กระชากบ่อยครั �งนั �น ประปา ไดพ้งัเสยีหายไปดว้ย 

ส.อบต.หมูท่ี� 5           ชาวบา้นไมเ่ขา้ใจ มาทําการปิด -  เปิด เอง แต่ถา้มเีหตุการณ์แบบนี�เกดิขึ�นอกี อยากให ้
                             ทาง อบต.ประชาสมัพนัธด์ว้ยนะครบั 

 
ประธานสภาฯ           ไมท่ราบว่ามที่านใดที�จะเสนอ อะไรเพิ�มเตมิไหมครบัถา้ไมม่กีข็อปิดการประชุมครบั 

นายวมิล  คงแสง 

 
ปิดการประชุม              16.30 น. 

 
 

 

 ลงชื�อ  ............................................. ผูจ้ดรายงานการประชุม 
(นางสาวเพญ็ศร ี  ทองช)ู 

เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดต้รวจสอบรายงานการประชุมครั �งนี�แลว้ 

 
 

         ลงชื�อ ..................................    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายเจร      ฤทธเิดช) 

           สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน หมู่ที� 1 

 
 

         ลงชื�อ ....................................... กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสมคดิ    นาโค) 

            สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน หมู่ที� 5 

 
      

         ลงชื�อ   ........................................ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสถาพร ณะสตา) 

            สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน หมู่ที� 3 
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รายงานการประชุมครั �งนี�สภาไดร้บัรองแลว้เมื�อวนัที� .......................................................... 

 
 

    ลงชื�อ .......................................................ประธานสภาอบต.วงัวน 
              (นายวมิล    คงแสง) 


