
          
 

 

  

 

 
           ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
                เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน  
                                   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป  2559                               
        
 
 

                        ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ไดนัดประชุมประชุมสภา สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 4 
ประจําป พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 2/2559  ในวันที่ 15  ธันวาคม  2559  เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 
2561-2564   และเรื่องอ่ืนๆนั้น 
       บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวและใน
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ  2560 
 
                        อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 
2547และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ขอ  33  วรรค  4  จึงประกาศรับรองรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนมีมติรับรองแลวใหทราบโดยทั่วกัน 
  

                                    ประกาศ  ณ   วันที่     15   เดือน กุมภาพันธ    พ.ศ.  2560 
 
 

 

 

 

                                                 
                           (นายวิมล   คงแสง  ) 

                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

 

 

 

 

 



   รายงานการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

สมยัวิสามญั  สมยัที�  4   ครั �งที� 1  ประจาํปี  พ.ศ.   2559 

        วนัพฤหสับดีที�    15  ธนัวาคม     2559   เวลา  13.30 น. 

   ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

…………………………… 
 

ผูเ้ขา้ประชุม 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวมิล     คงแสง ประธานสภาอบต.วงัวน วมิล     คงแสง 

2. นายนิรนัดร ์   ชะนะนาค รองประธานสภา อบตงวงัวน นิรนัดร ์ ชะนะนาค 

3. นางสาวเพญ็ศร ี  ทองช ู เลขานุการสภา อบต.วงัวน เพญ็ศร ี  ทองช ู

4. นายเจร     ฤทธเิดช สมาชกิสภา  อบต.หมูท่ี� 1 เจร     ฤทธเิดช 

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.หมูท่ี� 4 กรรณวทิย ์  สุวรรณรตัน์ 

 
 

ผูไ้มเ่ขา้ประชุม 
 

 1. นายสมคดิ  นาโค   ตําแหน่ง สมาชกิ อบต. หมู่ที� 5  ลาปว่ย 

 
เขา้รว่มประชุม 

 

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

 3.   นายประทปี   ณะสม  ตําแหน่ง     รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน  
 4.   นายเหยด    เหล่หมดุ  ตําแหน่ง    เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน                                                                                   

5.   นายพงศพ์นัธ ์  จอมภพ  ตําแหน่ง    ผูอ้ํานวยการกองช่าง 

6.  นางสาวมณฑจ์ติร  ปิยภาณกุีล ตําแหน่ง     หวัหน้าสาํนกัปลดั 
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ระเบยีบวาระการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัวน 

สมยัวสิามญั   สมยัที�   4   ครั �งที�  1/2559 
  วนัพฤหสับดทีี�  15 ธนัวาคม     2559 

ณ    หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัวน 
…………………………… 

 
 
 

เริ�มประชุมเวลา    13.30    น. 

ระเบยีบวาระที� 1   เรื�องที�ประธานแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที� 2   รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั  สมยัที�  3   

ครั �งที�  1/2559  ลงวนัที�  23   พฤศจกิายน    2559 

 

ระเบยีบวาระที� 3   เรื�องเพื�อพจิารณา 
     3.1 พจิารณาเหน็ชอบร่างแผนพฒันาสี�ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 

ระเบยีบวาระที� 4   เรื�องๆ อื�น 
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

สมยัประชุม สมยั วิสามญั สมยัที� 4  ครั �งที�  1 ประจาํปี 2559 

วนัพฤหสับดีที�   15   ธนัวาคม    พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัวน 

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

 

เริ�มประชุม  เวลา    13.30    น.  

 

  เมื�อถึงกําหนดเวลานัดประชุม นางสาวเพ็ญศร ี  ทองชู  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วน
ตําบลวงัวน ไดต้รวจสอบรายชื�อสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน ผูม้าประชุมที�ไดล้งลายมอืชื�อไว ้มี

สมาชกิเขา้รว่มประชุมทั �งหมด  8  คน ถอืว่าครบองคป์ระชุม  ผูไ้มม่าประชุม 1 คน  และมผีูเ้ขา้รว่มประชุม  
6   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 การประชุมครั �งนี� เป็นการประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั สมยัที� 4  ครั �งที� 1/2559 

นายวมิล  คงแสง วนัพฤหสับดทีี�  15  ธนัวาคม 2559ตามประกาศอําเภอกนัตงั เรื�อง เปิดประชุมสภา 
   องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน  สมยัวสิามญั  สมยัที� 4  ประจาํปี 2559  ระหว่างวนัที�  

   13 – 27 ธนัวาคม 2559 มกีําหนด  15  วนั   
   1.2  วนันี�ท่านปลดักมล  ศรวีโิรจน์  ปลดั อบต.วงัวน  ไมเ่ขา้รว่มประชุมเนื�องจากตดิ 

   ภารกจิ 

   1.3  ท่านสมคดิ  นาโค   สมาชกิ อบต. หมู่ที� 5  ลาปว่ย 

ที�ประชุม  รบัทราบ 

 

ระเบยีบวาระที�  2 รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั สมยัที� 3 ครั �งที�  1/2559  
ลงวนัที� 23  พฤศจกิายน   2559 

 
ประธานสภาฯ  ขอใหส้มาชกิทุกท่านไดต้รวจสอบสาํเนารายงานประชุม  สมยัวสิามญั  สมยัที�  3 

นายวมิล  คงแสง ครั �งที� 1/2559  ลงวนัที�  23  พฤศจกิายน   2559  ว่ามขีอ้ใดแกไ้ขหรอืไม ่  
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เลขานุการสภาฯ  เรยีนประธานประธานสภาฯ ดฉินั นางสาวเพญ็ศร ี ทองช ูขออนุญาตแกไ้ขรายงาน

นางสาวเพญ็ศร ี ทองช ู การประชุมสภาฯ เนื�องจากเอกสารรายงานการประชุมสภา ไดพ้มิพต์กระเบยีบวาระที� 

    4  เรื�องอื�นๆ  ในการประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั  สมยัที� 3  ครั �งที� 1/2559  ลงวนัที�   
   23  พฤศจกิายน  2559   ดงันั �นดฉินัขอเพิ�มระเบยีบวาระที� 4  เรื�องอื�นๆ ไวใ้น 

   เอกสารดว้ยค่ะ  
 

ระเบยีบวาระที� 4 เรื�องอื�นๆ 

 
นายกอบต.วงัวน เรยีนท่านประธานสภาฯและสมาชกิทุกท่าน ดฉินันางประภาพรรณ  กนัตงัพนัธุ ์ 

นางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์ นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน มเีรื�องจะหารอืไวเ้บื�องตน้ก่อน คอืวนันี�ได้
   ไปประชุมรว่มกบัลุ่มนํ�ากรมทรพัยากรนํ�า 

   1.  เรื�อง อ่างเกบ็นํ�าสวนพรกิ มอียูป่ระมาณ 2 ความคดิเหน็คอื 

       1.1  อาจไดร้บังบเหลอืจ่ายปีงบประมาณ 2559 นํามาใชใ้นปี  พ.ศ 2560  
       1.2  หรอืไดง้บประมาณ  ปี  2561 

   อยากขอหารอืและขอความคดิเหน็ว่าสภาฯแห่งนี�ยงัมคีวามตอ้งการที�จะบรูณาการอ่าง
   เกบ็นํ�าสวนพรกิของเราอกีหรอืไม ่ถา้เรามคีวามตอ้งการที�แน่วแน่แลว้งบประมาณที�เรา

   จะไดม้สีงูมากน่าจะ ปี 2560  หรอื ปี 2561   ปญัหาที�จะตามมาที�จะขอหารอื คอื 

        1.   ดนิที�ขดุลอกขึ�นมา  สถานที� ถม จะถมที�ไหน แนวคดิเดมิคอื วดั และ อบต. 
   ตอ้งเป็นพื�นที� สาธารณะเท่านั �น 

        2.  ถนนทรดุ  พงั  สกปรก อาจจะมกีารรอ้งเรยีนของชาวบา้นไดแ้นวทางแกไ้ขให้
   รถบรรทุกดนิไมเ่กนินํ�าหนกับรรทุกและใชร้ถฉีดนํ�าป้องกนัฝุน่ละออง 

        3.  ระยะเวลา ก่อสรา้ง   8  เดอืน คดิว่า นํ�าคงไมม่ปีญัหาเพราะกําลงัจะเพิ�มบ่อ

   บาดาล หมูท่ี� 2 เป็นแหล่งนํ�าสาํรองไวล้่วงหน้า คอืบ่อบาดาล นางประชุม   เกาะทอง 
   2.  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ และมหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยัมคีวามประสงค์

   ว่าจะทาํงบประมาณใหก้บัชุมชนเกี�ยวกบัเทคโนโลย ี เช่น เครื�องอบใบจาก   
   งบประมาณ   2-3 ลา้น อยากใหแ้ต่ละหมูค่ดิว่าตอ้งการอะไรบา้ง  ขอบคุณค่ะ 

 

นายนิรนัดร ์ ชะนะนาค เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิ อบต. เรื�องดนิถม ผมขอ เสนอใหถ้มที�วดับางส่วน 
ส อบต. หมูท่ี� 5  

 
รองนายก อบต. วงัวน   หากหมูไ่หนไมม่พีื�นที� มาใช ้พื�นที� อบต.ไดเ้พื�อใชเ้ป็นส่วนรวม อกีอยา่งขอปรกึษา 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �  เรื�องตน้ไม ้หน้า อบต. และศาลพระภมู ิเพราะกดีสายไฟและเพื�อความสวยงาม 
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ประธานสภาฯ       เรื�องตน้ไมใ้หส้มาชกิดูกนัอกีทแีลว้ค่อยมาคุยอกีท ีเรื�องบ่อนํ�าบาดาล ของ หมูท่ี� 1 

นายวมิล  คงแสง     ดาํเนินการไปถงึไหนแลว้ 

 
นายกอบต.วงัวน ตอนนี�กไ็ดด้าํเนินการอยูแ่ต่ตอนนี�ฝนตกกเ็ลยชะลออยูแ่ต่ยงัในช่วงสญัญา 

นางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์
 

นายสมคดิ  นาโค       เรื�องท่อถนน หมู่ที� 2  ไปทะลุ หมูท่ี� 5 เมื�อไร จะดําเนินการ 

ส อบต. หมูท่ี� 5 
 

รองนายก อบต.          ตอ้งรอใหฝ้นแลง้ก่อนและใหแ้มก็โคไปขดุ 
นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � 

 

นายเจร  ฤทธเิดช         ผมขอรอ้งใหฝ้า่ยบรหิารช่วยใหบ้่อบาดาล หมูท่ี� 1 เสรจ็ถงึฤดแูลง้เรง่รบีใหด้ว้ย 
 ส อบต. หมูท่ี� 1 

 
รองนายก อบต.  ตอ้งดาํเนินการไปตามสญัญาจา้ง 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ �  

 
นางสาวมล  ณะสม เรื�องตดัหญา้สองขา้งทาง วนัที� 5  ธนัวาคม 2559 เริ�มตดัวนัไหน 

ส อบต. หมูท่ี� 3 
 

รองนายก อบต.วงัวน ใหม้าเอานํ�ามนัไดว้นัที�  1-3  ธนัวาคม  2559 

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � 
 

ประธานสภาฯ  ไมท่ราบว่าท่านใดขอแกไ้ขเพิ�มเตมิอกีครบัถ้าไม่มขีอมตริบัรองรายงานการประชุม 
นายวมิล  คงแสง 

 

มตทิี�ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที� 3 เรื�องที�เสนอเพื�อพจิารณา 
   3.1   เพื�อพจิารณาเหน็ชอบรา่งแผนสี�ปี  (พ.ศ 2561 -2564 ) 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชญิฝา่ยบรหิารชี�แจง 
นายวมิล  คงแสง 
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รองนายกอบต.วงัวน เรยีนท่านประธานสภาฯ ผม นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � รองนายก อบต.วงัวน เรื�อง

นายฉลอง คงฐานะนุศกัดิ � แผนพฒันา เมื�อวานไดป้ระชุมคณะกรรมการแผนฯ ทั �งหมด ม ี6  ยทุธศาสาตร ์และม ี
   บางโครงการไดเ้ลื�อนมาไวใ้นปี 2561  ใหท้่านดตูามเอกสารที�แจกใหน้ะครบั   

   1. ยทุธศาสตรโ์ครงสรา้งพื�นฐาน 
   1.1  แผนพฒันาบุกเบกิ ก่อสรา้ง   ปรบัปรงุ บํารงุรกัษา ถนน สะพานแหล่งนํ�า และ 

        ท่าเทยีบเรอื ซ่อมแซมโครงการลําดบัที�  8,22,23,28,32,52,66,67,68 

   1.2 แผนงานการพฒันาการจดัหาแหล่งนํ�าเพื�ออุปโภคบรโิภคและแหล่งนํ�าเพื�อ 
   การเกษตรโครงการลําดบัที� 11,12 

   1.3  แผนงานการพฒันา ขยายเขต ตดิตั �ง ปรบัปรงุรกัษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
    และโทรศพัท ์ โครงการลาํดบัที�  5 

   2.  ยทุธศาตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเที�ยว 

   2.1  แผนงานการพฒันาส่งเสรมิการศกึษาของประชาชนทุกระดบั โครงการ ที� 4,7 
   2.2  แผนงานการพฒันาเพิ�มช่องทางในการรบัรูข้า่วสารใหแ้ก่ประชาชน  โครงการที� 

   1,6,7,8,10 
   3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  

   3.1  แผนงานการพฒันาส่งเสรมิการศกึษาของประชาชนทุกระดบั  โครงการที� 10,11 

   3.2  แผนงานการพฒันาเพิ�มช่องทางในการรบัรูข้า่วสารใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบั 
   3.3  แผนงานการพฒันาส่งเสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรมและประเพณีภูมปิญัญาทอ้งถิ�น

   4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสิ�งแวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
   4.1  แผนงานการพฒันาสรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการ  

   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม โครการลาํดบัที� 1,8 

   4.2  แผนงานการพฒันาเฝ้าระวงัและฟื�นฟูธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
   4.3  แผนงานการพฒันาการบาํบดัและจดัการขยะ 

   5. ยทุธศาสาตรก์ารพฒันาดา้นคุณภาพชวีติและสงัคม 
   5.1 แผนงานการพฒันาส่งเสรมิจดัสวสัดิ �การและนันทนาการ โครงการลาํดบัที�  

   7,11,13 

   5.2 แผนงานการพฒันาดา้นส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน    
   5.3 แผนงานการพฒันาการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

   โครงการ ที� 10,11 
   5.4 แผนงานการพฒันาการป้องกนัปญัหายาเสพตดิ โรงระบาด โรคตดิต่อ และโรค 

   เอดส ์โครงการที� 3 
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   6.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร 

   6.1  แผนงานการพฒันาส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน 
   6.2  แผนงานการพฒันา พฒันาระบบบรหิารจดัการของหน่วยงาน 

   6.3 แผนงานการพฒันา พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
   6.4 แผนงานการพฒันา สนับสนุนใหม้กีารประสานงานระหว่างองคก์รปกครองส่าวน

   ทอ้งถิ�น 

    
ประธานสภาฯ           ไมท่ราบว่าสมาชกิท่านใดมอีะไรที�จะเพิ�มเตมิในแผนสี�ปี ขององคก์ารบรหิาร 

นายวมิล คงแสง        ส่วนตําบลวงัวนกข็อเรยีนเชญิครบัมไีมค่รบั ถา้ไมม่ผีมใหท้่านสมาชกิลงมตริา่ง 
                           แผนสี�ปี   พ.ศ. 2561-2564  นะครบั ดว้ยการยกมอืครบั ขอเชญิครบั 

 

มตทิี�ประชุม              เหน็ชอบ        8 : 0   เสยีง 
                             ไมเ่หน็ชอบ     0      เสยีง 

                              งดออกเสยีง   0       เสยีง 
 

ระเบยีบวาระที� 4 เรื�องอื�นๆ 

 
ประธานสภาฯ  ไมท่ราบว่าท่านใดมอีะไรจะเพิ�มเตมิอกีไหมครบัขอเชญิครบั 

นายวมิล คงแสง   
 

นายเจร  ฤทธเิดช เรยีนท่านประธานสภาฯ หวัหน้าส่วน สมาชกิ  ฝา่ยบรหิาร ผมมขีอ้ขอ้งใจอยูอ่ยาก     

ส อบต. หมูท่ี�             ทราบรายละเอยีดโครงการขดุเจาะบ่อบาดาล พรอ้มหอถงั ของหมูท่ี� 1 ทาํไมยงัไม ่
           ดาํเนินการอยากทราบว่าว่าไปถงึไหนแลว้ ขอขอบคุณครบั 

 
นายกอบต.วงัวน เรยีนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชกิ ดฉินันางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์นายก 

นางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์อบต.วงัวน ขณะนี�แต่ละโครงการไดด้าํเนินการอยูเ่ป็นไปตามระเบยีบพสัดุ ถา้ 

   หากว่ากรณอียากทราบรายละเอยีดใหเ้ป็นไปตามขั �นตอนระเบยีบพสัดุกส็ามารถขอ 
   ทราบรายละเอยีดจากพสัดุ ตามระเบยีบกระทูถ้ามตอ้งบรรจเุขา้วาระภายใน  7 วนั  

   ตั �งแต่วนัที�ส่งเรื�องกระทูถ้ามไปยงัผูบ้รหิารในโอกาสต่อไปขอเตรยีมกระทูเ้พื�อใหฝ้า่ย
   บรหิารไดเ้ตรยีมตวัตอบ 

 

นายเจร  ฤทธเิดช ขออนุญาตท่านประธานเพื�อนสมาชกิ ฝา่ยบรหิาร หวัหน้าส่วนผมเป็นตวัแทนชาวบา้น 
ส อบต. หมูท่ี� 1 
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   และนี�เป็นผลประโยชน์ของชาวบา้นและตอนนี�กําลงัจะแลง้แลว้ ขอเป็นกระทูถ้ามสด

   น่าจะไดค้รั �งก่อนผมถามว่าทาํไมไ่มท่ํา ฝา่ยบรหิารตอบว่าฝนตก ตอนนี�ฝนแลง้แลว้ 
   ทาํงานไดส้ะดวกแลว้ และอยากทราบว่าขั �นตอนต่อไปถงึไหนอยา่งไรแลว้แค่นั �น  

   ขอขอบคุณครบั 
 

นายกอบต.วงัวน กําลงัดาํเนินการอยูค่่ะ 

นางประภาพรรณ กนัตงัพนัธุ ์
 

นายพงศพ์นัธ ์ จอมภพ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ส  มาชกิ ฝา่ยบรหิาร ในโครงการนี�อยูใ่นขั �นตอนการ 
ผูอ้ํานวยการกองช่าง     จดัซื�อจดัจา้ง ขายซองสอบราคา 

 

นายเจร  ฤทธเิดช ขออนุญาตผมอยากทราบว่ารายละเอยีดตอ้งชดัเจนกว่านี�จากความเป็นจรงิถ้าราคาอยู ่
ส อบต. หมูท่ี� 1   อยา่งนี�คงขายใครไมไ่ด ้ ราคาตํ�าเกนิ  หมูท่ี� 4 งบ    820,000  บาท  หมูท่ี� 1 งบ   

   690,000  บาท แลว้ใครจะมาซื�อซองเราจะแกไ้ขอย่างไร  690,000  บาทไม่มใีครทําได ้ 
   ตอนนี�ทาํสญัญาจา้งแลว้บอกเลกิ ท่านตอ้งทาํหนงัสอืเวยีนดว้ยตอ้งชี�แจงใหรู้ก้นัว่า 

   บรษิทันี�ทิ�งงานท่านตอ้งทําหนงัสอืของท่านใหด้ดีว้ย ผมว่าน่าจะชดัเจนมากกว่านี�อกี 

   ขอขอบคุณครบั                                                                                                                                                       
   

ประธานสภาฯ              ไมท่ราบว่าท่านใดมอีะไรจะเพิ�มเตมิไหมครบั 
นายวมิล คงแสง 

 

 
ปิดการประชุม                      15.30   น. 

 
 

 

 ลงชื�อ                 ผูจ้ดรายงานการประชุม 
(นางสาวเพญ็ศร ี  ทองช)ู 

เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงัวน 
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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 

 

 
 

 
รายงานการประชุมครั �งนี�สภาไดร้บัรองแลว้เมื�อวนัที� ...............-.......................................... 

 

 
    ลงชื�อ ......................................................ประธานสภาอบต.วงัวน 

              (นายวมิล    คงแสง) 


