
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่ 1  ประจําป  พ.ศ.   2562 
        วันพุธที่  14  สิงหาคม  2562   เวลา 13.30 น. 

   ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
…………………………… 

 
ผูเขาประชุม 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1. นายวิมล     คงแสง ประธานสภาอบต.วังวน วิมล     คงแสง 
2. นายนิรันดร    ชะนะนาค รองประธานสภา อบต.วังวน นิรันดร    ชะนะนาค 
3. นางสาวเพ็ญศี  ทองชู เลขานุการสภาฯ เพ็ญศี  ทองชู 
4. นายเจร     ฤทธิเดช สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 1 เจร     ฤทธิเดช 
5. นายสถาพร   ณะสตา สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 3 สถาพร   ณะสตา 
6. นางสาวมล   ณะสม สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 3 มล   ณะสม 
7. นางจินดา   เอี่ยมแกว สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 4 จินดา   เอี่ยมแกว 
8. นายกรรณวิทย   สุวรรณรัตน สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 4 กรรณวิทย   สุวรรณรัตน 
9. นายสมคิด    นาโค สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 5 สมคิด    นาโค 

 
ผูไมเขาประชุม 
  - 
 
เขารวมประชุม 
 
 1.   นางประภาพรรณ กันตังพันธุ  ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
 2.   นายฉลอง   คงฐานะนุศักดิ์  ตําแหนง    รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน  
 3.   นายประทีป   ณะสม   ตําแหนง    รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน  
 4.   นายเหยด    เหลหมุด  ตําแหนง    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

5.   นายกมล      ศรีวิโรจน  ตําแหนง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
6.   นางสาวมณฑจิตร  ปยภาณีกุล ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัด 
7.   นางวัลลภา   จารุจินดา   ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง   
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
สมัยสามัญ   สมัยที่   3    ครั้งท่ี  1/2562 

  วันพุธที่   14  สิงหาคม   2562 
ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

…………………………… 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.๓๐    น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3                                       
    ครั้งที่  1/๒๕61   ลงวันที่  15  กรกฏาคม  2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา/เพื่อทราบ 
                              3.1  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

๑.๑ ........................................................................................ 
๑.๒ .............................................................................................. 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่  1   ประจําป 2562 

วันพุธที่  14 สิงหาคม   พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

................................................. 
เริ่มประชุม  เวลา    13.30   น.  
     เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุม นางสาวเพ็ญศรี  ทองชู   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ได
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไว มีสมาชิกเขารวมประชุม
ทั้งหมด   9  คน ถือวาครบองคประชุม  ผูไมมาประชุม  -  คน  และมีผูเขารวมประชุม 9   คน  จึงใหสัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนเขาหองประชุม    พรอมเรียนเชิญ นายวิมล   คงแสง ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลวังวน ขึ้นทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ไดตรวจดูสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  วังวน ไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม เมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม  และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
ประธานสภาฯ  1.1 ครับขอสวัสดีทาน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน สมาชิกและเจาหนาที่ทุกคน 
นายวิมล  คงแสง  การประชุมในวันนี้ เปนการประชุมสภาฯ สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  
   วันพุธที่ 14  สิงหาคม   2562   
                               1.2  ประกาศ อบต.วังวน เรื่อง  เรียกประกาศสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ประจําป 2562  ระหวางวันที่  5 -19 สิงหาคม  2562  จํานวน  15  วัน 
 1.3  วันที่  19-23   สิงหาคม 2562  มีการฝกอบรมโครงการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน ประจําป  2562 
 1.4  วันที่ 21  สิงหาคม 2562  อําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี หัวสะพานทาเรือวังวน หมูที่ 1 
 1.5   โครงการฝกอบรมศักยภาพพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ระหวาง

วันที่ 31 สิงหาคม   ถึงวันที่  1  กันยายน  2562 ที่อําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 1.6 ขอเพิ่มระเบียบวาระที่การประชุม  
      3.1  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาโคก (ตอจาก  

  ของเดิม)  หมูที่ 4   
      3.2.  โอนงบประมาณ 
 1.7  ระเบียบวาระท่ี  3.1  เปลี่ยนเปนระเบียบวาระที่ 3.3   
        
ที่ประชุม                    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2          รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 15  
                               กรกฏาคม  2562  
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ประธานสภาฯ            ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจสอบสําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
นายวิมล  คงแสง         สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วามีขอใดแกไขหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมวารับรอง 
                             รายงานการประชุมหรือไม สมาชิกไดตรวจสอบดูรายงานการประชุมแลวไมมีขอใดจะ 
                             ขอแกไขจึงมีมติที่ประชุม สภาฯ บาง 

มติที่ประชุม  ไดตรวจดูรายงานการประชุมแลวไมมีขอใดจะขอแกไขจึงมีมติเปนเอกฉันทรับรอง 
   รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
                              3.1   ขอมติที่เห็นชอบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาโคก (ตอจากของเดิม)   
                               หมูที่ 4 ปรับลดราคา 
 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญทานปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายวิมล  คงแสง 
 
ปลัด อบต.วังวน          โครงการจายขาดเงินสะสม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาโคก (ตอจากของเดิม) ที่สภาไดให 
นายกมล  ศรีวิโรจน      ความเห็นชอบเม่ือวันที่  24  มิถุนายน  2562 และไดดําเนินการตามระเบียบ จนลาสุดทํา 
                             สัญญาไปแลวตามระเบียบตองประมาณราคากลางใหม พอทบทวนปรากฏวาเกิดความ 
                             ผิดพลาดขอนอมรับแบบที่เสนอตอสภาฯถูกตองทุกอยางผิดพลาดที่ประมาณราคาตองขอ 
                             อนุญาตทานประธานฯประมาณราคากลางใหมและไดใหนายก ยกเลิกสัญญาและนายกก็ได 
                             ดําเนินการยกเลิกสัญญาแลวและขอใหทานประธานและสมาชิกเห็นชอบปรับราคาใหมที่ 
                             ถูกตองจากราคาเดิม 467,000   บาท ขอทานสมาชิกดูตามเอกสารที่แจกใหไปดวยครับ 
                              และราคาใหมที่ถูกตอง 444,000  บาท  ตองขอความเห็นชอบจากสภาฯใหมครับ  
          โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาโคก (ตอจากของเดิม)   หมูที่ 4     
          รายละเอียดโครงการ 
                โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาโคก (ตอจากของเดิม)  หมูที่ 4  
          บานปาเต  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดถนนกวาง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว169.00 
          เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมไหลทางกวางขางละ 0.50  เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  
          676  ตารางเมตรและแตงคูระบายน้ําทั้งสองขางทางพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  
                             จํานวน 2 ปาย (ปายถาวร,ปายชั่วคราว) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังวน  กําหนด 
                             งบประมาณ  444,000  บาท  
 
นายสมคิด  นาโค        กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผม นายสมคิด นาโค สมาชิกอบต. หมูที่ 5 ที่ผมสงสัย เรื่อง 
ส อบต. หมูที่ 5         ประมาณราคา ระยะทาง 169  เมตร งบประมาณ 444,000  บาท แตที่ในขอบัญญัติที่ 
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                              กําลงัจะทํา  200  เมตร มันถูกกวาเกือบหมื่นกวาบาท  436,000  บาท อันนี้  200  
                              เมตร ในขอบัญญัติที่กําลังจะทําทุกหมูบานราคาเทากันหมด แตตัวใหม  169  เมตร   ราคา  
                             444,000  บาท  ซึ่งแพงกวาผมสงสัยตามนี้ 
 
ปลัด อบต.วังวน           ครบัในฐานะรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชางขออนุญาตชี้แจงครับ ถนนคอนกรีต 
นายกมล   ศรีวิโรจน     เสรมิตารางเมตรละ 545  บาท ถาไมมีดินอัดดินถมสายทาโคกดินไมแข็งพอตองถมดินตลอด 
                              สายและเพ่ิมทอคอนกรีตเสริมเหล็ก เลยทําใหราคาแตกตาง 
 
ประธานสภาฯ             ถาไมมีใครสอบถามแลวขอมติที่ประชุม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาโคก  
นายวิมล  คงแสง         ( ตอจากของเดิม)  หมูที่ 4     
   รายละเอียดโครงการ 
                 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาโคก (ตอจากของเดิม) หมูที่ 4 บานปาเต  
           อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดถนนกวาง  4.00 เมตร ระยะทางยาว  169.00 เมตร 
                              หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมไหลทางกวางขางละ  0.50  เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา   
                             676  ตารางเมตรและแตงคูระบายน้ําทั้งสอง ขางทางพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ 
                             โครงการ  จํานวน 2 ปาย (ปายถาวร,ปายชั่วคราว) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังวน 
                             กําหนดงบประมาณ    444,000    บาท 
 
มติที่ประชุม             เห็นชอบ     8 เสียง 
                           ไมเห็นชอบ    0  เสียง 
 
                            3.2   เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
 
ประธานสภาฯ             ขอเชิญทานปลัดชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
นายวิมล  คงแสง 
 
นายกมล   ศรีวิโรจน     การโอนงบประมาณโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ  
           อปท พ.ศ. 2541 ขอที ่ 27 และขอ 29  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ  
          ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายงบประมาณ  รายจาย 
           ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติสภาฯทองถิ่น 

  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
       สํานักงานปลัด 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               หมวดครุภัณฑ 
       ครุภัณฑสํานักงาน 
                     -  จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 20  นิ้ว 
 



      -6- 
 
                             เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด  20  นิ้ว จํานวน  2  ตัว  งบประมาณ  
        10,000  บาท 
      เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจากเดิม 
          -  จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 22  นิ้ว 
                                เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด  20  นิ้ว จาํนวน  2  ตัว  งบประมาณ  
           10,000  บาท 
 
ประธานสภาฯ   ทานปลัดก็ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวทานสมาชิกมีขอสงสัยหรือไมถาไมขอมติดวย 
นายวิมล  คงแสง   ครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ     8 เสียง 
                           ไมเห็นชอบ    0  เสียง 
 
                           3.1 พจิารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป   พ.ศ.  2562   
 
ประธานสภาฯ         ตามที่ฝายบริหารไดทํายื่นญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
นายวิมล   คงแสง    ตอสภาฯเพื่อใหสมาชิกพิจารณางบประมาณรายจายปงบประมาณ 2563  โดยทั้งนี้ทาน 
                         เลขานุการไดสงรางดังกลาวใหสมาชิกอบต ทราบ ไปศึกษาแลวนั้น วันนี้ จะเปนการพิจารณา 
                         งบประมาณดังกลาว ในการพิจารณารางขอบัญญัติจะแบงเปน 3 วาระคือ วาระที่ 1 รับหลักการ  
                         วาระท่ี 2 แปรญัตติ วาระท่ี 3 ลงมติ โดยทั้งนี้จะพิจารณา พรอมกันไมไดเนื่องจากเปนขอบัญญัต ิ
                         งบประมาณรายจายประจําป   2563  ขอเชิญ ทานนายกอบต. เสนอรางขอบญัญัติงบประมาณ 
                         รายจายประจําป  พ.ศ  2563  วาระท่ี 1  ครับ 
 
นายกอบต.วังวน เรียนทาน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร 
นางประภาพรรณ กันตังพันธุ  ขององคการบริหารสวนตําบลวังวนจะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
                        ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ  
               บริหารสวนตําบลวังวนจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง 
                        ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทานสมาชิก 
                         ดูตามเอกสารดวยคะ 
        1. สถานะการคลัง  
          1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
                              ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  8 สิงหาคม  2562 องคการบริหารสวนตําบล 
          วังวนมีสถานะการเงินดังนี้ 
           1.  เงินฝากธนาคาร จํานวน   28,082,291.73   บาท 
           2.  เงินสะสม จํานวน    11,776,652.22   บาท 
                    3.  ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน    11,795,407.14    บาท 
           4.  รายการที่กันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0  โครงการ รวม   0 บาท   
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                             2.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่  8 สิงหาคม  2562 
                                 (1)  รายรับจริง จํานวน    22,732,926.26   บาทประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร             จํานวน    63,238.00      บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         จํานวน       133,258.60    บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      จํานวน      271,421.51     บาท 
   หมวดสาธารณูปโภคและการพาณิชย           จํานวน      475,955          บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            จํานวน   159,464.00      บาท 
   หมวดรายไดจากทุน            จํานวน      0       บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร            จํานวน      12,139,828.15 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จํานวน    9,490,706.00  บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน  4,432,500  บาท 
   (3)  รายจายจริง  จํานวน      18,694,015.82         บาท 
          งบกลาง     4,795,918.00      บาท 
            งบบุคลากร     6,550,399.51      บาท 
                                     งบดําเนินงาน    3,805,101.31      บาท 
         งบลงทุน     2,652,637.00      บาท 
         งบรายจายอื่น  0          บาท 
                                     งบเงินอุดหนุน    889,960              บาท 
                               (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   
                                     จํานวน   4,432,500     บาท 
   (5)  รายจายที่จายจากเงินสะสม   จํานวน     40,800    บาท 
                             (6)  รายจายที่จายจากทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0   บาท 
                               (7)  รายจายที่จายจากเงินกู  จํานวน   0.00    บาท  
 
ประธานสภาฯ              ฝายบริหารก็ไดชี้แจงสถานการณคลังไปแลวตอไปขอเชิญฝายบริหารเสนอราง 
นายวิมล  คงแสง           ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ   2563    ขอเชิญครับ 
 
นายกอบต.วังวน    เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนดิฉันนาง  
นางประภาพรรณ กันตังพันธุ  นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ นายกองคการบริหารสวนตําบลวังวนขอเสนอราง  
            ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอใหทานสมาชิกดู  
   เอกสารที่แจกไปดวยคะ 
   1.  ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น     27,020,000    บาท     แยกเปน 
     1.1 ประมาณการเงินรายได               15,420,000        บาท 
       1.2 ประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไป       10,000,000        บาท 
   2. ประมาณการรายจาย รวมท้ังสิ้น    27,020,000    บาท  แยกเปน 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)   8,975,740    บาท 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน  160,000    บาท  
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    แผนงานสาธารณสุข   290,000    บาท 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 385,000    บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ  615,000    บาท 
    แผนงานสังคมสงเคราะห   30,000    บาท 
    แผนงานการศึกษา   2,327,137    บาท 
    แผนงานการเกษตร   25,000     บาท 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง) 3,160,020      บาท 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) 5,161,880      บาท 
    สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ของรางงบประมาณอยูเอกสารที่สงไปให 
    ทุกทานดูตามไปดวยคะ 
 
นายฉลอง คงฐานะนุศักดิ์  เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวนผม  
รองนายกอบต.วังวน       นายฉลอง  คงฐานะนุศักดิ์  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน ขอชี้แจงโครงการใน
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2563  ดังนี้ 
   1.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายจรูญอุทิศ หมูที่ 1  
         งบประมาณ 436,000 บาท 
   2.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายศาลาตาเจอ – สวนพริก  (ตอจากของเดิม) 
         หมูที่ 2      งบประมาณ 436,000 บาท 
   3.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายนานุย  หมูที่ 3งบประมาณ 429,000 บาท 
   4.   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายคลองปงกา  หมูที่ 4  
         งบประมาณ 436,000 บาท 
   5   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายหวยหมากหวยคอ – ทุงไพร  หมูที่ 5  
         งบประมาณ 436,000 บาท 
   6.   โครงการกอสรางรั้วพรอมปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หมูที่ 2  
        งบประมาณ  244,,000    บาท 
   7.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 1    งบประมาณ    393,000       บาท 
 
ประธานสภาฯ          ฝายบรหิารก็ไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป 2563 ทั้งหมดใหสมาชิกสภาฯ 
นายวิมล  คงแสง      ไดพิจารณาแลว และทานสมาชิกก็ไดศึกษารางขอบัญญัติฯลวงหนามาแลว  สมาชิกทาน ใด 
                           สงสัยหรืออภิปรายเพิ่มเติมก็จะพิจารณาในวาระที่ 1  ขอเชิญครับ 
 
นายเจร  ฤทธิเดช     เรียนประธานสภาฯ ผมนายเจร  ฤทธิเดช สมาชิก อบต. หมูที่ 1 เรื่องงบประมาณรายจายผมไม 
สมาชิก อบต. หมูที่ 1 ติดใจ แตผมอยากรูเรื่อง งบประมาณรายรับ เราอยูกันมาหลายปก็ไมเคยพูดเรื่องนี้ วันนี้บังเอิญ 
                          ตอนเชานองไปเก็บคาน้ําผมเลยสงสัยวาคาน้ํามันอยูในหมวดไหนของรายรับ  
 
นางวัลลภา  จารุจินดา กราบเรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางวัลลภา จารุจินดา  ผูอํานวยการกองคลัง ขอเรียนชี้แจงวา 
ผูอํานวยการคลัง        คาน้ําอยูในหมวดรายไดสาธารณูปโภคและพานิชย 
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                         ปงบประมาณ  2561  รับ   641,535   บาท   
                         ปงบประมาณ  2562  รับ   750,000   บาท 
                         ปงบประมาณ  2563  รับ   750,000   บาท 
 
นายเจร  ฤทธิเดช     เรียนประธานสภาฯ ผมนายเจร  ฤทธิเดช สมาชิก อบต. หมูที่ 1 เราอยูกันมาหลายป อยากถาม 
สมาชิก อบต. หมูที่ 1 สิ่งที่ไมรูไมใชวาคาดคั้นอะไร และผมสงสัยประมาณการรายรับ พ.ศ. 2563 มีรายรับจริงป 
                          59, ป 60  หมวดภาษีอากรรังนกอีแอน ปนี้เราไมไดสักบาท ไมทราบวาเพราะเหตุใด  
                          รายไดหมวดเบ็ดเตล็ด   คาขายแบบแปลน  ป 2561 ไมไดสักบาทเดียวเพราะอะไรไมทราบ 
                          หมวดจดัสรรภาษีสุรา ที่เคยไดอยู ป 2559 , 2560 แตป 2561  2562 ไมไดสักบาท เรื่อง 
                          นี้ผมไมเขาใจครับขอใหชี้แจงดวยครับและอีกหนารายรับจริงที่เขียนวารอเงินอุดหนุนทัว่ไปรวม 
                          ทุกหมวด 
                            ปงบประมาณ 2559   จํานวน      19,131,135.19    บาท 
                            ปงบประมาณ 2560   จํานวน      19,208,619         บาท 
                            ปงบประมาณ 2561   จํานวน      24,466,403.60    บาท 
                            ปงบประมาณ 2562   จํานวน      24,559,723         บาท 
                            รายรับจริงนะครับของแตละป แตทําไมตัวเลขไมตรงกัน 
 
นางวัลลภา  จารุจินดา กราบเรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางวัลลภา จารุจินดา  ผูอํานวยการกองคลัง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
ผูอํานวยการคลัง        1.  คาภาษีรังนกอีแอนในพื้นที่เราไมมี อบจ. ตรังเปนคนจัดสรรให ป 2561 ก็ไมจัดสรรให 
                                 อบต. 
                            2.  คาขายแบบแปลน ป 2561  อบต.วังวน ไมไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเลยไมมีการขาย 
                                แบบแปลนเพราะเกิน 500,000  บาทขึ้นไปจึงตองขายแบบแปลน  
                            3. ภาษีสุราเนื่องจาก ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป ภาษีสุราจะรวมกับภาษีสรรพสามิตทาน 
                               สังเกตวาภาษีสรรพสามิตตั้งป 2561จะสูงขึ้น 
                            4. และตัวเลขผิดพลาดตัวนี้เนื่องจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรระบบจะดึงขอมูลตัวเลขออกมา 
                               เองไมไดใสขอมูลตัวนี้มาเอง 
 
นายเจร  ฤทธิเดช     เรียนประธานสภาฯ ผมนายเจร  ฤทธิเดช สมาชิก อบต. หมูที่ 1 ทานสมาชิกครับนี้คือของจริง  
สมาชิก อบต. หมูที่ 1 ผมมีหลักฐานพูดคุยไดแตการดึงขอมูลมาจากคอมพิวเตอรผมวาผมไมแนใจเพราะตัวเลขที่ 
                          แตกตางกันหลายหมื่นอยูครับ ชวยพิจารณาดวยครับเพราะนี้คือผลประโยชนของคนวังวนเรา 
                          นาจะทําหนาที่ตรงนี้ใหดีเพราะอีกไมนานก็เลือกตั้งใหมแลวเรื่องนี้ตองมีมาที่ไปถาคอมพิวเตอร 
                          ผิดแบบนี้เงินหายไปหลายหมื่นนะครับถาสภาฯใหผานไปแบบนี้ผมวาไมไดผิดที่หมวดนี้นี้มีอีก 
                          เยอะไมอยากบอกเดียวทานเดียวทานจะรูแกวถาเพียงแคนี้ผมไมมาพูด แตนี้ผิดหลายตัว ตัวเลข 
                          ไมตรงกันอีกหลายตัว เรื่องนี้ผานสภาฯไปไมได เรียนประธานสภาฯ ตองใหเคาชี้แจงหาหลักฐาน 
                          มาดวย 
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ปลัดอบต.วังวน       ขอใหกองคลังตรวจสอบตัวเลขตองไมมีการผิดพลาดตองขออภัยดวยรอเอกสารจากกองคลังครับ 
นายกมล  ศรีวิโรจน  
 
นางวัลลภา  จารุจินดา ขอชี้แจงดังนี้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงของปที่แลว ระบบจะรวมลูกหนี้คาขยะ ลูกหนี้คา 
ผูอํานวยการกองคลัง   น้ําประปา ที่จัดเก็บไมไดรวมมาเปนรายรับดวย และของปนี้ตัดออกจากรายรับระบบเปนการ 
                            คํานวนเอง ระบบกําลังปรับปรุงอยูคะ 
 
นายเจร  ฤทธิเดช     เรียนประธานสภาฯ ผมนายเจร  ฤทธิเดช สมาชิก อบต. หมูที่ 1  ผมคิดวาถาระบบเปลี่ยนมัน 
สมาชิก อบต. หมูที่ 1  ตองเปลี่ยนตั้งระบบ มันเปลี่ยนไปแตละอยาง  คาขยะป 2559 กับป 2560 ตองเทากัน ถา 
                          เปลี่ยนเพิ่มขึ้นผมไมวาแตเปลี่ยนลดลง  สวนสาธารณูปโภคและพานิชยตัวเลขผิดพลาดมาก 
                          ระหวาง ป 2559 ป 2560 ระหวางเลมเกากับเกาใหมและอีกหลายหมวดผมทราบวามีสาเหตุ 
                           มาจากไหนอธิบายใหชัดเจนดวยครับ 
 
ปลัด อบต.วังวน      .ผูอํานวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดใหอีกรอบชาๆครับ 
นายกมล  ศรีวิโรจน    
 
นางวัลลภา  จารุจินดา   ตอนนั้นงบประมาณ คาขยะ กับคาน้ําประปาเรายังจัดเก็บไมไดตั้งเปนลูกหนี้ แตรับเปนราย 
ผูอํานวยการกองคลัง     ไดแตจริงๆแลวเปนแคตัวเลขแตยังจัดเก็บไมไดเปนลูกหนี้อยูออกใบเสร็จแลวแตเก็บไมไดแต 
                              ปนีต้ัดออกและไมคิดเปนรายรับของเราเพราะยังเก็บไมได 
 
นายเจร  ฤทธิเดช     เรียนประธานสภาฯ ผมนายเจร  ฤทธิเดช สมาชิก อบต. หมูที่ 1  วันนี้มาทําความเขาใจไมได 
สมาชิก อบต. หมูที่ 1  มาจับผิดอะไรเพราะเปนตัวเลขของ ป 2559ป 2560 เขียนไวดวยวารายรับจริง แสดงวา 
                            ตองไดมาแลวมาบอกวาไมไดมาที ตัวเลขมาผิดพลาดเพื่อนสมาชิกสภาวาเปนไปไดไหม ตองมี 
                           รายละเอียดมากกวานี้ 
 
นายฉลอง  คงฐานะนุศักดิ์ ฝายบริหารขอรับผิดชอบที่ตัวเลขผิดพลาดคอยใหผูอํานวยการกองคลังชี้แจงอีกครั้งในวัน 
รองนายก อบต.วังวน      แปรญัตติวาผิดพลาดตรงไหน 
 
ประธานสภาฯ          รายละเอียดรายรับตางๆขอใหผูอํานวยการกองคลังมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งในวันแปรญัตติ 
นายวิมล คงแสง 
  
ประธานสภาฯ         สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบางครับถาไมมีขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการรางขอบัญญัติ 
นายวิมล  คงแสง      งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 หรือไมครับ 
   
มติที่ประชุม            มีมตทิี่ประชุม 
                           1.  รับหลักการ     จํานวน    8     เสียง 
                           2.  ไมรับหลักการ  จํานวน    0     เสียง 
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                           3.  งดออกเสียง     จํานวน   0     เสียง 
                      
ประธานสภาฯ          ทานสมาชิกไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
นายวิมล  คงแสง       งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแลว จึงขอปรึกษากับสมาชิกสภาฯในที่ประชุม เพื่อดําเนินการ 
                          เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
                          2563 ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการ ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน และขอใหเลขาฯไดชี้แจง 
                          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
                          เชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯที่เกี่ยวของ 
 
เลขานุการสภา          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  หมวดที่ 8 
นางสาวเพ็ญศรี ทองชู คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
                         (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไม 
                            เกิน 7 คน ขอ 105 ภายใตขอบังคับขอ 103   
                         (2) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ขอ 106 (4) ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวย 
                           ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน สภาทองถ่ินจะตองดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
                          ญัตติตามขอ 107  โดยที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองมีมติของสภาทองถิ่นวาจะใหคณะกรรมการ 
                          แปรญัตติมีจํานวนกี่คน ตามระเบียบขอบังคับ 103 ประกอบขอ 105 (3) คณะกรรมการ 
                          แปรญัตติรางขอบัญญัติ สําหรับคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทั้งนี้ไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 
                          7 คน  
 
ประธานสภาฯ          ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภา 
นายวิมล  คงแสง       ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางฯขอใหทานสมาชิกสภาฯ ได 
                         เสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ วาจะใหมีกี่คนโดยใหมีผูรับรอง 2 คน 
 
นายสมคิด  นาโค  เสนอ  3   คน 
สมาชิกอบต.หมูที่ 5 
  
ผูรับรอง                     1) นายกรรณวิทย  สุวรรณรัตน สมาชิกอบต.  หมูที่  4 
                              2) นายสถาพร   ณะสตา    สมาชิก อบต. หมูที่  3 
 
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใด  จะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม  หากไมมีทานใดเสนอ ตามมติประชุมได
นายวิมล  คงแสง          กําหนดคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ จํานวน 3  คน ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติรางฯ โดยเสนอชื่อคราวละ 1 คน และใหมีผูรับรอง 2 คน ขอเชิญทานสมาชิกสภา
   เสนอคณะกรรมการคนที ่1 
 
นายสมคิด  นาโค        เสนอ นายเจร ฤทธิเดช    สมาชิก อบต. หมูที่  1 
สมาชิก อบต.หมูที่ 3       
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 ผูรับรอง                    1)   นายนิรันดร  ชะนะนาค  สมาชิกอบต.  หมูที่  5 
                              2)   นายสถาพร  ณะสตา  สมาชิกอบต.  หมูที่  3 

 
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอคณะกรรมการคนที ่1 เพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมทีานใด 
นายวิมล  คงแสง           เสนอเปนอยางอ่ืน  นายเจร  ฤทธิเดช  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางฯคนที่ 1 ตอไปขอ 
                             เชิญทานสมาชิกสภาฯเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางฯคนที ่2 
 
นางสาวมล ณะสม  เสนอ  นายสมคิด  นาโค    สมาชิกสภาอบต หมูที่  5 
สมาชิกอบต.หมูที่ 3         
 
ผูรับรอง                     1)  นางสาวเพ็ญศรี  ทองชู  สมาชิกอบต.  หมูที่  2 
                              2)  นางจินดา  เอี่ยมแกว     สมาชิก อบต. หมูที่  4 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใด จะเสนอคณะกรรมการคนที ่2 เพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมเีสนอเปนอยาง 
นายวิมล  คงแสง           อยางอ่ืน     นายสมคิด  นาโค   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ คนที่ 2 ตอไปขอ 
   เชิญทานสมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางฯคนที ่3 
 
นางเพ็ญศรี  ทองชู   เสนอ  นางสาวมล   ณะสม สมาชกิอบต. หมูที่ 3 
สมาชิก อบต.หมูที่ 2 
 
ผูรับรอง                    1)  นายเจร  ฤทธิเดช  สมาชิกอบต. หมูที่  1 
                              2)  นายสถาพร  ณะสตา  สมาชิกอบต. หมูที่  3 

 
ประธานสภาฯ              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี 
นายวิมล  คงแสง         ทานใดเสนอเปนอยางอื่น  นางสาวมล   ณะสม   เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ คนที่ 3  
                             ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย          
                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ครบแลว ขอเชิญเลขานุการสภาฯประกาศรายชื่อ 
   คณะกรรมการแปรญัตติรางฯ ทั้ง 3 ทาน 
 
เลขานุการสภาฯ           ประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
นางสาวเพ็ญศรี ทองชู     งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 3 ทาน  ดังมีรายนามตอไปนี ้
   คณะกรรมการคนที่ 1   นายสมคิด  นาโค        สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 
   คณะกรรมการคนที่ 2   นายเจร  ฤทธิเดช    สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1  
   คณะกรรมการคนที่ 3   นางสาวมล   ณะสม    สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 
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ประธานสภาฯ      ตามที่ ที่ประชุมไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ  ครบทั้ง  3  ทานแลวขอให 
นายวิมล  คงแสง     เลขานุการสภา ไดนัดและประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางฯ ครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและ
               เลขานุการฯ ตอไปจะเปนการนัดประชุมเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
      งบประมาณ  2563 ในวาระท่ี 2 คือแปรญัตติและขอนัดประชุมในวันที่  26  สิงหาคม 
                 2562  เวลา 13.30  น.   
 
มติที่ประชุม         กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฝายบริหารหรือสมาชิกสภาฯผูใดเห็นควรแกไขเพิ่มเติมราง 
                       ขอบัญญัติฯ ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอตอประธาน 
                       แปรญัตติในกรณีสมาชิกเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภารับรองระยะเวลายื่นเสนอคําแปรญัตติ 
                       ในวันที่  20  สิงหาคม  2562 เวลา  08.30-16.00 น. เพื่อคณะกรรมการแปรญัตติได 
                       พิจารณาแลวก็จะตองเสนอรางขอบัญญัติฯนั้นตามเดิมและตามที่แกไขเพ่ิมเติมตอประธานสภาฯ 
                       ภายวันที่  21  สิงหาคม  2562  เวลา 13.00 น. เพื่อจะไดสงรางที่แปรญัตติสงใหสมาชิกไม 
                       นอยกวา  24  ชั่วโมงกอนการประชุมสภาในวันที่  26  สิงหาคม 2562  เวลา  13.30  น 
 
ที่ประชุม     รับทราบ 
 
วาระท่ี 4             เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ       สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆขอเชิญครับ 
นายวิมล  คงแสง 
 
ปลัดอบต.วังวน        อบรม อปพร. วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 เวลา  08.30  น. วันแรกกางเกงวอรม  
นายกมล  ศรีวิโรจน  รองเทาผาใบ  เสื้อยืด ชวยแจงสมาชิกในหมูบานจะเขามาอบรมดวยครับ 
 
นายสมคิด  นาโค      วันเขาพรรษาจัดรถแหเทียน ทุกป แตปนี้เทียนไปตั้งหอฉันทไมมีใครเอาไปเวียนโบสถ เพราะ 
สมาชิก อบต. หมูที่ 1   เทียนเลมเล็กมาก อยากใหชวยดูใหดีหนอย ฝากบริหารดวย 
 
นายฉลอง คงฐานะนุศักดิ์ โครงการมีท้ังหมด  7  โครงการ  เรื่องเทียนพรรษาทานนายกไดบอกใหผูรับผิดชอบไปแลว 
รองนายก อบต.วังวน     ตอไปใหอยากใหเกิดแบนี้อีก ตองขอโทษดวยครับ เรื่องโครงการจายขาดเงินสะสมใหสมาชิก 
                              คุยกันกอนวาหมูไหนจะทําอะไร 
 
นายเจร  ฤทธิเดช         จายขาดเงินสะสมทําหอถังสวนพริกทําไดไหมครับ  
สมาชิกอบต. หมูที่ 1 
 
นายฉลอง คงฐานะนุศักดิ์  ทางผูรับเหมาไดสงมองงานแลว 
รองนายก อบต.วังวน      
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ปลัดอบต.วังวน             ขุดลอกสระน้ําสวนพริก เสร็จสมบูรณแลว เครื่องสูบน้ํา 4  ตัว ใชไดทั้งหมด ระบบวงเวียน 
นายกมล  ศรีวิโรจน        เดมิใชได   100  ครัวเรือน ถาทําระบบประปาใหมตองเปลี่ยนทอเมนใหมทั้งหมดทั้งระบบ 
 
นายเจร   ฤทธิเดช         เรื่องน้ําผมคุยกับทุกคนแลว 
สมาชิกอบต. หมูที1่ 
 
ปลัดอบต.วังวน             ปนีน้้ําประปาขาดทุกหมูบาน สวนพริกน้ําประปาผิวดินไดแหง ผมวานาจะทําเพื่อประปาอื่น 
นายกมล  ศรีวิโรจน 
 
นายกอบต.วังวน           น้ําสวนพริกใหทุกทานนึกถึงสระลาง 
นางประภาพรรณ กันตังพันธุ 1. มีโรงสูบน้ํา  ขึ้นหอถัง เครื่องสูบน้ํามีแรงสงเพียงพอ 
                                   2. ระบบกกรองปลอยน้ําวนใหตะกอนไปเรื่อยๆ ระบบกรองไมสามารถรองรับน้ําทีดู่ด 
                                      กับน้ําที่ปลอยออกไปได ของวางแผนหารืออีกครั้ง 
                                   3.  หมูที่  2 เปนน้ําดิบยังไมกรองยังไมมีคุณภาพถาฤดูแลงจะมีกลิ่นหญาตาย 
 
นายเจร   ฤทธิเดช         น้ําออกทําใหมันดี ตองใหคนมีความรูมาศึกษาดูกอนเพราะถาทําแลวตองใชงานได 
สมาชิกอบต. หมูที1่ 
 
นายฉลอง  คงฐานะนุศักดิ์ น้ําสวนพริกตองประชุมบริหารอีกทีเพราะตองวางทอเมนใหม เพิ่มถังกรองขนาดใหญใหม 
นายกอบต.วังวน 
 
ปลัดอบต.วังวน             กําหนดการโครงการฝกอบรมศักยภาพวันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2562 ตามเอกสาร 
นายกมล  ศรีวิโรจน        ในมือทุกทาน 
 
ประธานสภาฯ             ไมทราบวามีทานใดที่จะเสนอ อะไรเพิ่มเติมไหมครับถาไมมีก็ขอปดการประชุมครับ 
นายวิมล  คงแสง           
 
ปดการประชุม              16.30 น. 
 
 
 

     ลงชื่อ       เพ็ญศรี   ทองชุ                        ผูจดรายงานการประชุม 
(นางสาวเพ็ญศรี   ทองชู) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
 
 
 



-15- 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แลว 
 
 
         ลงชื่อ        เจร      ฤทธิเดช             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายเจร      ฤทธิเดช) 
           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน หมูที่ 1 
 
 
         ลงชื่อ        สถาพร        ณะสถา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสถาพร ณะสตา) 
            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน หมูที่ 3 
 
 
              ลงชื่อ         สมคิด   นาโค          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสมคิด    นาโค) 
            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน หมูที่ 5 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งนี้สภาไดรับรองแลวเมื่อวันที่  ........26  สิงหาคม 2562...................................  
 
 
    ลงชื่อ       วิมล  คงแสง   ประธานสภาอบต.วังวน 
       (นายวิมล    คงแสง) 
 
 


