
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   ครั้งที่ 1  ประจําป  พ.ศ.   2562 
        วันศุกรที่  15 พฤศจิกายน   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. นายสถาพร   ณะสตา สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 3 สถาพร   ณะสตา 
5. นางจินดา   เอี่ยมแกว สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 4 จินดา   เอี่ยมแกว 
6. นายสมคิด    นาโค สมาชิกสภา  อบต.หมูที่ 5 สมคิด    นาโค 

 
ผูไมเขาประชุม 
 1.  นายเจร   ฤทธิเดช   ตําแหนง    สมาชิก อบต.หมูที่ 1  (ลากิจ) 
 2.  นางสาวมล  ณะสม   ตําแหนง    สมาชิก อบต.หมูที่ 3  (ลากิจ) 
 3.  นายกรรณวิทย   สุวรรณรัตน  ตําแหนง    สมาชิก อบต.หมูที่ 4  (ลากิจ) 
 
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   
8.   นายสุวิทย   ปชาพัฒนไพศาล  ตําแหนง    นักพัฒนาชุมชน 
9.    นายชัยยะ   มีแกว   ตําแหนง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
สมัยสามัญ   สมัยที่   4    ครั้งท่ี  1/2562 
  วันศุกรที่   15   พฤศจิกายน    2562 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ 
     ๑.๑ ........................................................................................ 

๑.๒ ........................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
     สมัยที่ 5  ครั้งที่ 1/๒๕62  ลงวันที่ 31  ตุลาคม  ๒๕62 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา/เพื่อทราบ 

   3.1  รายงานกิจกรรม ไตรมาสที่ 4 ประจําป  2562                    
               (เดือน  กรกฏาคม – กันยายน  2562  )      
   3.2  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562          

                 ไตรมาสที่ 4  ถึงปจจุบัน          
               3.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป   
                                       (พ.ศ 2561 – 2564 ) ประจําปงบประมาณ  2562   
      
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องๆ อ่ืน 
     ๔.๑ ........................................................................................ 

๔.๒ ........................................................................................ 

 
************************************* 
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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
   สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่  1   ประจําป   2562 

วันศุกรที่   15  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

................................................. 
เริ่มประชุม  เวลา    13.30   น.  
     เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุม นางสาวเพ็ญศรี  ทองชู   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ได
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน ผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไว มีสมาชิกเขารวมประชุม
ทั้งหมด   6  คน ถือวาครบองคประชุม  ผูไมมาประชุม  3  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 4 ครั้งที่ 1/2562  
   วันศุกรที่  15  .พฤศจิกายน   2562   
                               1.2  ขอประชาสัมพันธ ฉลากกาชาดฉบับละ  100  บาท   ระหวางวันที่ 4-14 ธันวาคม 

2562 ใครสนใจติดตอที่หัวหนาสํานักปลัด 
        
ที่ประชุม                    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2          รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 
                                ตลุาคม  2562  
  
ประธานสภาฯ            ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจสอบสําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
นายวิมล  คงแสง         สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 วามีขอใดแกไขหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมวารับรอง 
                             รายงานการประชุมหรือไม สมาชิกไดตรวจสอบดูรายงานการประชุมแลวไมมีขอใดจะ 
                             ขอแกไขจึงมีมติที่ประชุม สภาฯ บาง 

มติที่ประชุม  ไดตรวจดูรายงานการประชุมแลวไมมีขอใดจะขอแกไขจึงมีมติเปนเอกฉันทรับรอง 
   รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
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       3.1  รายงานกิจกรรม ไตรมาสที่ 4 ประจําป  2562  (เดือน  กรกฏาคม – กันยายน  
       2562  ) 

 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายวิมล  คงแสง 
 
รองนายกอบตวังวน เรียนประธานสภาฯผมนายฉลอง คงฐานะนุศักดิ์ รองนายก อบต.วังวนกิจกรรมท่ีทําไปแลว  
นายฉลอง คงฐานนะนุศักดิ ์งบประมาณ 2562ไตรมาสที่ 4รายละเอียดตามเอกสารขอใหทานสมาชิกดูตามไปดวยคะ  
    งบประมาณที่ตั้งไว 9,234,552.50   บาท 
    ใชจาย   6,639,039.52          บาท 
    คงเหลือ   2,595,512.98          บาท 
  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
    3.2   รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562  ไตรมาสที่ 4 ถึงปจจุบัน 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญฝายบริหารครับ 
นายวิมล คงแสง 
 

รองนายก อบต.   เรียนประธานสภาฯ  ผลการดําเนินงาน ประจําป    2562 
นายฉลอง คงฐานะนุศักดิ์  โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2562  และไดดําเนินการ
    แลวเสร็จในปงบประมาณ ประจําป 2562 ตั้งแตเดือน กรกฏาคม   2562  ถึง 
    ปจจุบัน  
    1.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายนาโตะหลัง  หมูที่ 3  งวดสุดทาย   
    ดําเนินการเสร็จแลว   จํานวนเงิน   1,072,125.-   บาท   เมื่อวันที่  24  
    กรกฏาคม  2562 
    2.  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมูที่ 4 บาน 
    ปาเต   อยูระหวางดําเนินการ   จํานวน   459,900.-   บาท  
 
มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 
               3.3   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป    
                                 (พ.ศ 2561 – 2564 )  ประจําปงบประมาณ   2562 
 

ปลัดอบต.วังวน   เรียนประธานสภาฯ ผม นายกมล   ศรีวิโรจน ปลัดอบต.วังวน ตามเอกสารในมือ 
นายกมล   ศรีวิโรจน  ทุกทาน แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ป  มีทั้งหมด   6  ยุทธศาสตร  มีทั้งหมด   282   
    โครงการ ดําเนินการไปแลว  58   โครงการ 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 4              เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ        สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆขอเชิญครับ 
นายวิมล  คงแสง 
 
ปลัดอบต.วังวน        ที่ประชุม ครั้งกอนไดมีการขอโคนตนไมขางทางมีบาน นายเลี่ยง  ศักดา  นายแนบ  
นายกมล  ศรีวิโรจน  ทองชู  นายชีพ   คงผลาญ วันนี้มีอีก 2  ราย ที่อยากใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติ คือ 

หนาบานนายเจริญ ทองชูจํานวน 1 ตน และบานนางจิตต นะสม จํานวน  2   ตน 
 
มติที่ประชุม                         เห็นชอบใหโคนตนไมและนําไปใชในสาธารณะประโยชนเทานั้น 
 
ปลัดอบต.วังวน        บานนายเลี่ยง   ศักดา  นายชีพ  คงผลาญ ขอใหแนบหลักฐานบัตรประชาชน 
นายกมล  ศรีวิโรจน   ทะเบียนบานมาดวย 
 
นายฉลอง  คงฐานะนุศักดิ์ ผมจะติดตามใหครับ 
รองนายกอบต.วังวน 
 
ประธานสภาฯ        มีชาวบานฝากถามเรื่องเงินแรกเกิดของเด็ก 
นายวิมล  คงแสง 
 
นายสมคิด  นาโค ฝากปลัดชวยบอกพนักงานในการเย็บเลมเอกสารชวยดูใหดีดวยครับ 
ส อบต. หมูที่ 5 
 
นายฉลอง  คงฐานะนุศักดิ์ การลมตนไมหนาบาน นายพงศกร หลีแคลว ขอเอกสารดวย 
รองนายกอบต.วังวน 
 
นายสุวิทย   ปชาพัฒนไพศาล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อบต.เปนเพียงแครับลงทะเบียนเบื้องตนแลวสงให  
นักพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดตรัง เงินเขาหรือไมเขาเราตรวจสอบไมได กรมกิจการ

เด็กเปนหนวยงานที่จายเงินไมใชโครงการของกระทรวงมหาดไทย 
 
นายฉลอง  คงฐานะนุศักดิ์ ไปศึกษาดูงาน สมาชิก  พนักงาน ในสิ้นเดือนนี้ 
รองนายกอบต.วังวน 
 
ปลัดอบต.วังวน        สรุปคะแนนประเมิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  6  ดาน  100  องคกร อบต. 
นายกมล  ศรีวิโรจน วังวน อยูในลําดับที่ 10 
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ที่ประชุม                           รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ                     ไมทราบวามีทานใดที่จะเสนอ อะไรเพิ่มเติมไหมครับถาไมมีก็ขอปดการประชุมครับ 
นายวิมล  คงแสง           
 
ปดการประชุม                     15.30 น. 
 
 

     ลงชื่อ  เพ็ญศรี  ทองชู                            ผูจดรายงานการประชุม 
(นางสาวเพ็ญศรี   ทองชู) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้แลว 
 
 

       ลงชื่อ       เพ็ญศรี   ทองชุ                        ผูจดรายงานการประชุม 
(นางสาวเพ็ญศรี   ทองชู) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
 
 

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 
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รายงานการประชุมครั้งนี้สภาไดรับรองแลวเมื่อวันที่  ........6 กุมภาพันธ  2563...................................  
 
 
    ลงชื่อ       วิมล  คงแสง   ประธานสภาอบต.วังวน 
       (นายวิมล    คงแสง) 
 

 
 


