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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕๖1 

วันพฤหัสบดีที ่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖1  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. นายเศกวิชัย  สุขเสน ประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ เศกวิชัย  สุขเสน  
๒. นายสายัณห์  พรหมทิพย์ รองประธานสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สายัณห์  พรหมทิพย์  
๓. นายสมัคร  หนูจีน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑ สมัคร  หนูจีน  
๔. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑ วิปริษณ์  พลบุญ  
๕. นายอภิโชค  ชนะมาก สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 2 อภิโชค  ชนะมาก  
๖. นายเชฎฐา  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3 เชฎฐา  สุขเสน  
๗. นายกระจ่าง  สองแก้ว สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3 กระจ่าง สองแก้ว  
๘. นายส าเริง  ทองขาว สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4 ส าเริง  ทองขาว  
๙. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4 สุรพงษ์  ศรีสวัดิ์ ลา 

๑๐. นายจีระศักดิ์  ทองใบ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 5 จรีะศักดิ์  ทองใบ  
๑๑. นายสมโชค  เพ็ชรสุก สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 5 สมโชค เพ็ขรสุก  
๑๒. นายประสิทธิ์  ชูศรี สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  ชูศรี ลา 
๑๓. นางสาวจิตรา  นวลทอง สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 6 จิตรา  นวลทอง  
๑๔. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 7 สมคิด  สุดสนิท  
๑๕. นายอรรถพล  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8 อรรถพล  สุขเสน  
๑๖. นางวิน  สุขเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 8 วิน  สุขเสน  
17. นายปราโมทย์  บุญเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 9 ปราโมทย์  บุญเสน ไม่มา 
18. นายสุทิน  สงหนู สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑0 สุทิน  สงหนู  
19. นายแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ ๑0 แสงอาทิตย์  คงสุวรรณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 4  
๒. นายประสิทธิ์  ชูศรี สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 6  
๓. นายปราโมทย์  บุญเสน สมาชิกสภา อบต.วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 9  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. นายธนง  จันแดง นายก อบต.วังมะปรางเหนือ ธนง  จันแดง  
๒. นายอาคม  คงสุวรรณ รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ อาคม  คงสุวรรณ  
๓. นายมงคล  หนูประสิทธิ์ รองนายก อบต.วังมะปรางเหนือ มงคล  หนูประสิทธิ์  
๔. นางกิตติญา  อินจันทร์ เลขานุการ นายก.วังมะปรางเหนือ กิตติญา  อินจันทร์  
5. นางอุบล  ด้วงสุข ปลัดอบต.วังมะปรางเหนือ อุบล  ด้วงสุข  
6. น.ส.ศิริวรรณ  ซ้อนข า หัวหน้าส านักปลัด ศิริวรรณ  ซ้อนข า  
7. นางปุณิกา  หมื่นอักษร นักวิเคราะห์ฯ ปุณิกา  หมื่นอักษร  

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น.   
ประธานสภาฯ   สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาอบต.  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกตอนนี้สมาชิก
    สภาฯได้มาครบทุกคนแล้ว  กระผมนายเศกวิชัย สุขเสน  ขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ    1.1 ประกาศปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ  
 เรื่องประกาศก าหนดเขตระบาดชั่วคราว  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  2558  เนื่องด้วยปรากฏว่าในท้องที่บ้านควนตะเคียน  หมู่ที่ 5 ต าบล
วังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ได้มีสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขโรค
ระบาดสัตว์  ชนิด  โรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรงอาจ
ระบาดติดต่อไปสู่  คน  โค  กระบือ  สุนัข แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืนๆ 
ได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า  ในเขตท้องที่
บริเวณดังต่อไปนี้  คือ บ้านควนตะเคียน  หมู่ที่  5 ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง   
ไปทางทิศเหนือ  จดบ้านสวนป่า หมู่ที่  6  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอ 
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ไปทางทิศใต ้ จดบ้านควนขวาง  หมู่ที่ 14 ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอ 
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ไปทางทิศตะวันออก จดบ้านควนขวาง  หมู่ที่ 14 ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอ 
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
ไปทางทิศตะวันตก จดบ้านควนขวาง  หมู่ที่ 8 ต าบลวังมะปราง  อ าเภอ 
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  15  มีนาคม  2561  ประกาศ ณ วันที่  13  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  ลงนามนายธีระวุธ  พิบูลรัตพงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอ 
วังวิเศษ 
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 1.2  มีสมาชิกอบต.  2 ท่าน  ได้แจ้งการลาประชุมในวันนี้ครับ  
เนื่องจากติดภารกิจงานศพญาติ  และติดภารกิจงานวันตรุษจีนครับ   และอีก 
1 ท่านไม่ได้แจ้งการลาครับ 

1.3  นายสุทิน  สงหนู  เลขานุการสภาฯได้ลาออกจากการเป็น
เลขานุการสภาฯ  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาฯนั้น  
บัดนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  
1  กุมภาพันธ์  2561  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   ลงนามนายสุทิน  สงหนู 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ
    หมู่ที่ 10      
คุณสุทิน   ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ขอน าเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่
มาเป็นระยะเวลาสั้น  ไม่ใช่ว่า  ไม่สามรถท าหน้าที่ได้แต่ได้ปรึกษาหารือกันใน
กลุ่มเพ่ือนสมาชิกเห็นพ้องต้องกันให้ปลัดอบต.ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนตลอดมา 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อที่ 19 วรรค 2  
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่
อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดย
ท าตามในข้อ 13  และข้อ 26 วรรคสอง  มาใช้อนุ โลม  เว้นแต่การ
ลงคะแนนให้กระท าโดยด้วยวิธีการยกมือ  จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อ  
เพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯในการประชุมในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ   เชิญคุณอรรถพล สุขเสน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
หมู่ที่ 8    

คุณอรรถพล     ขอเสนอชื่อ  คุณการะจ่าง  สองแก้ว    
ประธานสภา ฯ    ขอผู้รับรอง       
       ผู้รับรอง   1. นายสมโชค  เพ็ชรสุก    สมาชิกอบต.วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 5 
        2.  นายอภิโชค  ชนะมาก  สมาชิกอบต.วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 2
    มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม ่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  คุณกระจ่าง  สองแก้ว  เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ในการประชุมครั้ง
นี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(การประชุมสภาอบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่1/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2560)   
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ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านพิจารณาตรวจสอบ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยว่าถูกต้องหรือมีสิ่งใดต้องแก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่   

ประธานสภาฯ                       ขอเชิญคุณสายัณห์  พรหมทิพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 9 

คุณสายัณห์     กระผมขอแก้ไขค าพูดหน้าที่ 5  บรรทัดที่ 6  ขอแก้ไขค าพูดจาก 
 ค าว่าไม่มีน้ ายา  เป็นไม่มีเครดิต 

มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านใดจะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติม  ขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี  
2561  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2561   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ไม่มาประชุม 3 ท่าน      
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
 ไม่มี        
ระเบียบวาระท่ี ๔ 4.1  ญัตติการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

       วังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔  ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภา ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  ข้อ 15 (2) กรณีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน ต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ประธานสภาฯ  เชิญคุณส าเริง  ทองขาว  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
หมู่ที่ 4 

คุณส าเริง    ไม่ได้ทราบล่วงหน้าของการลาออกของเลขานุการสภาฯ  เพ่ิงได้รับหนังสือ
ประชุมเมื่อวาน  ควรให้ปรึกษากันก่อน 

ประธานสภาฯ                      เชิญคุณสมัคร  หนูจีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
หมู่ที ่ 1   

คุณสมัคร   เรื่องต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ที่ว่างลง ท่านสุทิน  สงหนู  ได้ท าหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอลาออกจากเป็นเลขานุการสภาฯล่วงหน้ามาก่อนแล้ว   
ขอขอบคุณท่านส าเริง  ทองขาว ที่ท้วงติง  การส่งหนังสือล่าช้า 

ประธานสภาฯ                      เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ประธานสภาได้ลงนามเพื่อส่งหนังสือ 
ประธาน สภาฯเมื่อวันจันทร์ ที่ 12  นี้  แต่ไม่สามารถส่งได้ครบทุกท่านในวัน  
เดียวกันต้อง ขอโทษมายังท่านสมาชิกทุกท่าน  โอกาสต่อไปจะปรับปรุงไม่ให้ 
บกพร่อง 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือต่อไปครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร  หนูจีนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  หมู่ที ่1  

คุณสมัคร   กระผมขอเสนอ  นางอุบล  ด้วงสุข  ปลัดอบต.วังมะปรางเหนือ เป็น
เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง  2 ท่าน 
 ผู้รับรองคนที่ 1 นายเชฎฐา  สุขเสน  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3 
 ผู้รับรองคนที่ 2 นายสุทิน  สงหนู  สมาชิกสภา     หมู่ที่ 10 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ตามระเบียบ 
                      กระทรวงมหาดไทยด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 14 
 ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ

เลือก  คุณอุบล  ด้วงสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  เป็นผู้
ไดร้ับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณอุบล  ด้วงสุขปลัด อบต.วังมะปรางเหนือ 
คุณอุบล                      ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 
 หลังจากได้พิจารณาคัดเลือกให้นางอุบล  ด้วงสุข  เป็นเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ผมก็จะประกาศแต่งตั้งจากประธานสภาฯ
แต่งตั้งเลขานุการสภาฯให้ด ารงต าแหน่งด าเนินการประชุมสภาต่อไป  

 4.2  ญัตติการพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี  2561  
 (ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี) และ

วัน    เริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี สมัยแรกประจ าปี 2562  
ขอให้เพื่อสมาชิก อบต.  พิจารณาก าหนดสมัยสามัญประจ าปี 
2561  ด้วยครับต่อจากนั้นขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ เชิญคุณคุณสุทิน  สงหนู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
หมู่ที ่10  

คุณสุทิน   ขอเสนอ  สมัยสามัญประจ าปี  2561  จ านวน  4  สมัย 
สมัยที่ 1  วันที่  1 – 15    กุมภาพันธ์  2561 

 สมัยที่ 2  วันที่  1 – 15    พฤษภาคม  2561  
 สมัยที่ 3  วันที่  11 – 25  สิงหาคม    2561 

สมัยที่ 4  วันที่  15 – 30  ธันวาคม    2561 
และขอเสนอ  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  2562  
สมัยที่ 1   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  2562 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  1.  คุณสมโชค  เพ็ชรสุก  สมาชิกอบต.วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 5 
               2.  คุณอรรถพล  สุขเสน สมาชิกอบต.วังมะปรางเหนือ   หมู่ที่ 8 
 มีสมาชิกสภาฯท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติที่

ประชุมเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2561  และวันเริ่ม
สมัยประชุมสมัยประจ าปี  2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
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งดออกสียง  - เสียง 
    ไมม่าประชุม 3 ท่าน 

4.3   ญัตติการพิจารณาการส่งมอบโครงการเจาะบ่อบาดาลตามโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากตามแนวทาง
ประชารัฐให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังมะปรางเหนือ 

ประธานสภาฯ   ตามหนังสือจากที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ  ที่  ตง  0718/3414  ลงวันที่  
             17  พฤศจิกายน   2560  เรื่อง  ส่งมอบโครงการขุดเจาะบ่อบาลให้อยู่ใน 
           ความดูแลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
นายกอบต.  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  อ าเภอวังวิเศษได้มีหนังสือเพ่ือขอส่ง

มอบโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10 บ้านอ่าวกลาง  กว้าง  6  นิ้ว  ความ
ลึก  43-100  เมตร  จ านวน 1 บ่อ งบประมาณ  250,000  บาท  เพ่ือให้
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือเพ่ือ
จะได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  แสดงความ 
    คิดเห็น   
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง

เหนือ  หมู่ที่ 10   
คุณสุทิน     ในฐานะคนที่อยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 10 ขอแจ้งว่าหนังสือส่งมอบโครงการเจาะบ่อ 

บาดาลตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากความแนวทางประชารัฐ การด าเนินงานทางหมู่บ้านได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ น้ าพร้อมใช้ แต่การส่งมอบเอกสารให้อบต.ครั้งแรก แต่การส่งมอบ
เอกสารให้อบต.ในครั้งแรกเอกสารไม่ครบเป็นความจริง  เพราะขั้นตอนการ
ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องช้า  ไม่ทราบว่าใครเร่งรัด  ส าหรับการบ ารุงรักษาคงมี
ค่าใช้จ่ายไม่มากประชาชนเขาเข้าใจให้ อบต.จะได้พิจารณาขึ้นเป็นระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หากอบต.รับมอบแล้วขอให้ด าเนินการให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน  เพราะน้ ามีมากหรือหากน้ าไม่พอจริงๆสามารถเพ่ิมการขุดเจาะ
บาดาลได้อีกหนึ่งบ่อ บริเวณบ้านคุณแสงอาทิตย์  คงสุวรรณในครั้งต่อไปหาก
ทางอบต.ขอใช้ทรัพย์สินของหมู่บ้าน  ไม่ว่าถนน  บ่อน้ า เพ่ื อมาดูแล
บ ารุงรักษา ขอให้ท าเป็นหนังสือไปยังหมู่บ้านด้วย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10 

คุณแสงอาทิตย ์ ขอชี้แจง  ความเป็นมาของโครงการนี้ทางอบต.ไม่ได้เสนอความประสงค์จะขอ
รับมาเพ่ือดูแลแต่อย่างใดแต่ชาวบ้านเป็นฝ่ายเร่งรัดเองเพ่ือให้อบต.ได้ดูแล
บ ารุงรักษาต่อไป  โครงการนี้     เป็นโครงการประชารัฐผ่านประชาคมมา  
โดยที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าจึงได้เสนอขอขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาล ผมร่วมเป็นกรรมการคนหนึ่งด้วยอยู่ในต าแหน่งจัดซื้อจัดจ้าง  
ในสัญญาจ้างได้ระบุไว้ว่าผู้รับจ้างต้องขออนุญาตการขุดเจาะเอง  แต่ที่เอกสาร
ล่าช้าเพราะผู้รับจ้างขุดเจาะไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตจึงขอย้ าว่า อบต.ไม่ได้
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เร่งรัดแต่อย่างไร  แต่ชาวบ้านเป็นฝ่ายร้องขอต่อนายอ าเภอให้ท าหนังสือส่ง
มอบมาให้อบต.  ได้ดูแลบ ารุงรักษาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

ประธานสภาฯ                       มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้วขอมติเห็นชอบการ
พิจารณาการส่งมอบโครงการเจาะน้ าบาดาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

 งดออกสียง  7 เสียง 
     ไม่มาประชุม  3 ท่าน 

4.4  ญัตติการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังมะปรางเหนือ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 

ประธานสภาฯ                      ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดอบต.  ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกอบต.  
หัวหน้าส านักปลัด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561  ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีข้อผิดพลาด  พิมพ์ข้อความคุณสมบัติ ของ
ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีกับครุภัณฑ์ส านักงานสลับกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น า
แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯท่านใด  ที่จะเสนออภิปรายหรือไม่  หากไม่มีทา่นใดที่จะ 
(คุณสายัณห์) เสนอแล้ว  ขอมติให้เห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั้งที่ 1/2561 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

งดออกสียง  1 เสียง 
    ไม่มาประชุม  3 ท่าน 

4.5  ญัตติการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 / 2561 

ประธานในที่ประชุม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกอบต. 
(คุณสายัณห์)    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพของประชาชนในส่วนรวมให้
ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีความจ าเป็นในการ
เพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 



๘ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้ผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังมะปรางเหนือ จึงได้เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

 โครงการที่มีการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)  เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการให้เป็นปัจจุบัน 

 เพ่ิมเติม  12  โครงการ 
เปลี่ยนแปลง  14  โครงการ  
ตามรายละเอียดที่ได้น าแจกให้กับทุกท่านแล้ว   

ประธานในที่ประชุม  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม ่
(คุณสายัณห์) ขอเชิญคุณสมัคร  หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง

เหนือ  หมู่ที่ 1  
คุณสมัคร   เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 2/2561 

ส าหรับหมู่ที่ 1 ที่ประชาคมระดับหมู่บ้านได้จัดล าดับความส าคัญไว้  ล าดับที่ 
1 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านซอยอุดมสุข  ล าดับที่สองโครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา  เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายโดยต่อต้านยาเสพติด แต่เมื่อได้รับ
เอกสารในการประชุมประชาคมระดับต าบล  ปรากฏว่า ในโครงการดังกล่าว
ไม่มีปรากฏ  แต่ทั้งนี้ท่านรองนายกอบต. ท่านรองมงคล  หนูประสิทธิ์  ได้
แก้ปัญหาแล้ว  และน าเสนอเวทีประชาคมระดับต าบลเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณมาก  ทั้งนี้ ขอชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจ เรื่องการบรรจุโครงการ
ต่าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีความจ าเป็นมากเป็นโอกาสของหมู่บ้านที่
จะหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ได้เพราะบางหน่วยงานราชการก าหนดให้
ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วย
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ราชการได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาความคิดเห็นส่วนตนตัดโครงการออกไป
จากแผนพัฒนาที่ผ่านเวทปีระชาคมมา 

ประธานในที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้ว  
(คุณสายัณห์) ขอมติเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  (พ.ศ.

2561 – 2564)  ครั้งที่ 2 /2561 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

งดออกสียง  1 เสียง 
    ไม่มาประชุม  3 ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ขอแนะน าพนักงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  

ขอเชิญ นักทรัพยากรบุคคลฯ 
นักทรัพยากรบุคคลฯ สวัสดีค่ะดิฉัน  ดารา  พรหมทอง  ต าแหน่ง นักทรัพย์ฯ ย้ายมาเมื่อวันที่ 1  

กุมภาพันธ์ 2561  ย้ายมาจากอบต.วังหิน  จังหวัดนครศรีธรรมาธิราช  ค่ะ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 4 
คุณส าเริง   ขอแสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ที่

ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  ขอฝากเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาต้องส่งล่วงหน้า 
2-3 วัน  ขอฝากฝ่ายบริหารเรื่องการปรับปรุงไมค์ในห้องประชุม  ขอให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานไม่ใช่วิ่งส่งไมค์กันชุลมุล  ควรจัดหาซื้อไมค์
ใหม่ในโอกาสต่อไป 
-เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 4 ไฟดับหมดแล้วได้พูดแล้วเมื่อวันท าประชาคม
เรื่องแผนพัฒนาที่ผ่านมา  ถนนสายที่สร้างใหม่ทางเปลี่ยวไฟดับน่ากลัว 
อันตราย  ฝากไปยังฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วย 
-เรื่องการพิจารณาส่งมอบโครงการเจาะบ่อบาดาล  ในวาระที่ 4.3 มีความ
สงสัยท าไมท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่  10 ไม่ลงมติให้จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ หมู่ที่  10  

คุณสุทิน   ขอพูดเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 
10 ได้ขยายเขตไฟฟ้า โดยการจ่ายขาดเงินสะสม  ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้
ด าเนินการ  ซึ่งได้มาด าเนินการในงบประมาณปีนี้  แต่ยังไม่ได้ท าตลอดสาย  
น่าจะขยายไปให้ครบตลอดสายซึ่งมีประมาณ  10  ดวง  งานจะได้เสร็จไป
เลยในแต่ละปี ปีหน้าจะได้หรือไม่ต้องมาท าเรื่องนี้ใหม่อีการที่ไม่สนับสนุนไม่
ยกมือในการพิจารณาวาระที่ 4.3 เพราะต่อไปขอให้อบต.ท าเป็นหนังสือ ขอ
ไปยังหมู่บ้านเพื่อว่าจะน ามาพัฒนาต่อยอด ไม่ใช่ไม่เห็นด้วย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ  หมู่ที่ 4 
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คุณส าเริง     ขอขอบคุณท่านสุทิน  สงหนูครับ  ที่ได้ตอบ สาเหตุที่ไม่ลงมติให้  ขอฝากว่าใน
หมู่ที่ 4 ไม่เคยขออะไรมาก  จะให้โอกาสหมู่อ่ืนเป็นสาวนใหญ่  ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ หมู่ที่  10   

คุณแสงอาทิตย์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ ได้พิจารณาให้บ่อบาดาลมาเป็น
ทรัพย์สินของอบต.เพ่ือเป็นการดูแลบ ารุงรักษาต่อไป หมู่ที่  10 มีความ
เดือดร้อนเรื่องน้ าเป็นอย่างมาก  พ่ีน้องประชาชนจึงร่วมมือกันไปอ าเภอ
เพ่ือให้อ าเภอมีหนังสือขอให้อบต.  ได้รับมอบบ่อบาดาลของหมู่บ้านไว้เป็น
ทรัพย์สินของอบต.เพ่ือการดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาขอชี้แจงว่าไม่ใช่อบต.ขอ
มาเป็นทรัพย์สินของอบต.  แต่พ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 10  ต้องการจะยกให้
เพ่ือให้อบต.ได้ดูแลรักษาอันจะเกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ประชาชนในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ า 
- ขอฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่องถนนสายอ่างกลาง – ไทรทอง ท่อระบายน้ า

ช ารุดให้ประสานงานแจ้งอบจ.ตรัง  ด้วย 
- เรื่องถนนสายบ้านชอบ  อ่าวกลาง,ช ารุด อบต.กะลาเสได้ขอความร่วมมือ

ไปยังอบจ.ตรังเพ่ือบดอัดถนนแล้ว  และขอฝากฝ่ายบริหารได้ช่วย
ประสานงานย้ าไปยังอบจ.ตรัง 

- เรื่องไฟฟ้าสาธารณะช ารุด ไฟฟ้าดับหมดตลอดสาย มีบางดวงติดทั้งวันทั้ง
คืน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร  หนูจีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ หมู่ที่  1   

คุณสมัคร  จากข้อสังเกตใบแจ้ง  เรื่องการปรับปรุงการซ่อมถนน เสียงตามสายระบบ
ไฟฟ้า  ประปา  ท าไมต้องระบุผู้แจ้งแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน  เช่น  ไฟฟ้า
ดับให้สมาชิกแจ้งถนนช ารุดประปาช ารุด ขอยางมะตอยให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง  
เสียงตามสายให้สมาชิกแจ้ง ใบแจ้งใบเดียวไม่เข้าใจต้องแยกระบุผู้แจ้งที่จริง
เป็นงานของเพ่ือนสมาชิกอยู่แล้ว  ส่วนผู้ใหญ่บ้านดูแลท้องถิ่นเรื่องเสียงตาม
สายแจ้งแล้วแต่ไม่ด าเนินการซ่อมต้องรอให้ช ารุดทั้งหมดก่อนเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะก็ไม่ซ่อมหรือว่าให้รอจนกว่าจะซื้อรถกระเช้า  ท าไมเราขึ้นไป
ซ่อมแซมไม่ได้เพราะบางอย่างซ่อมแซมเองได้  ไม่ต้องรอยืมรถกระเช้าไฟฟ้า  
หรือการจ้างเอกชนไปก่อนในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นเรื่องเล็กน้อยพุดกัน
ทุกครั้งแต่ไม่ได้แก้ไขหรือต้องรอถึงเดือนพฤษภาคม  จะได้ซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะอีกหรือไม ่
- เรื่องถนนสายโรงรมผู้รับจ้างท างานไม่เรียบร้อย  ซึ่งได้ส่งมอบงานมา

หลายเดือนแล้ว  ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานตรวจงานจ้างไป
ติดตามที่ผู้รับจ้างรับปากพ่ีน้องชาวบ้านไว้  งานไม่เรียบร้อยจริงๆ ฝาก
ท่านนายกอบต.ช่วยด าเนินการให้ด้วย 

- เรื่องขุดลอกสระน้ าต้องขอขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือที่ให้การสนับสนุนขณะนี้
ผู้รับเหมาได้เข้าด าเนินการแล้วแต่เนื่องจากเป็นถนนลูกรังประชาชน



๑๑ 
 

เดือดร้อน  จึงมีฝุ่นเยอะขอให้มีรถน้ าเพ่ือแก้ปัญหาฝุ่น  ขอให้ผู้บริหารลง
พ้ืนที่ไปดูแลบ้างบางโครงการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณเชฏฐา  สุขเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 3  

คุณเชฏฐา   ขอแจ้งถนนช ารุด  ไฟฟ้าสาธารณะช ารุด  เป็นเวลามานานแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการแก้ไข  ซ่อมแซมแต่อย่างใดเลย  ขอให้ด าเนินการด้วย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณมงคล  หนูประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ   

รองนายกอบต. ขอขอบคุณ  ท่านสมาชิกทุกท่านที่ ให้ความเห็นชอบ ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาอบต. ในบางครั้งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หมู่บ้าน  และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด าเนินการเรื่องใบอุทิศที่ดิน
ครบทุกโครงการ  ขณะนี้จะด าเนินการท าโครงการขยายระบบประปา  
จ านวน 3 โครงการและขอฝากถึงท่านสมาชิกสภาฯ  เมื่อผู้รับเหมาได้เข้า
ไปปฏิบัติงานช่วยกันดูแลด้วยหากมีความผิดพลาดประการใดก็ตามขอให้
รีบแจ้งประสานงานทันทีเพ่ือป้องกันปัญหา  ตังอย่างหมู่ ที่  2 ตาม
โครงการก่อสร้างของอบจ.ตรัง ปรากฏว่าผิดไปจากรูปแบบก็ได้แจ้งเพ่ือ
แก้ไขได้ทันเวลา   

- เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 4 ผู้รับเหมาก าลังด าเนินการอยู่มี หมู่ที่ 5 หมู่
ที่ 6  หมู่ 8 

- เรื่องถนนลาดยางช ารุด  ขณะนี้มียางมะตอยแล้ว  เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณจีระศักดิ์  ทองใบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 5 

คุณจีระศักดิ์                        -   เรื่องไฟฟ้าช ารุดดับ  2  ข้างทาง ได้ยื่นค าร้องมาทุกเดือนแต่ยังไม่ 
ด าเนินการแต่อย่างใด 

-  เรื่องภัยแล้ง ขอให้ประสานงานเพ่ือของบประมาณจากหน่วยงานข้าง
นอกหน่วยงานทหารก็ได้  เพ่ือขุดลอกห้วยหนองคลองบึง  ได้มีน้ าใช้ใน
อนาคต 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 4 

คุณส าเริง -     เรื่องไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ 4 ไฟฟ้าดับ 4 ดวง  และมีสายในบ้าน 
       6 - 7  ดวง 
ประธานสภาฯ        ขอเชิญคุณมงคล  หนูประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังมะปรางเหนือ   
รองนายกอบต. ขอชี้แจงหมู่ที่ 4 หลอดไฟฟ้าแต่จะย้ายหมด  จะท าใหม่ตลอดสาย 
 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสายัณห์  พรหมทิพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 9 



๑๒ 
 

คุณสายัณห์ เรื่องไฟฟ้าส่องสองข้างทาง  13  จุด  ผู้รับเหมาได้ติดตั้งเสร็จแล้ว  แต่ยัง
มี อีกประมาณ  100  เมตร  ที่ยั งไม่ ได้ด าเนินการไปไม่ถึงขอให้
ด าเนินการ  ให้ขยายไฟฟ้าไปตลอดสายด้วย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ   
นายกอบต. อบต.ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามที่การไฟฟ้าได้ออกแบบให้ไว้จึงต้องท าไป

ตามรูปแบบที่ก าหนดใว้  หากยังมีตกค้างอยู่สามารถของบประมาณใหม่
เพ่ือด าเนินการต่อไปได้  ส่วนเรื่องที่อบต.ไม่ได้ท าหนังสือไปยังหมู่บ้านหมู่
ที่ 10 เพ่ือขอบ่อบาดาลมาเป็นทรัพย์สินของอบต.นั้น ไม่ใช่ แต่ทาง
อ าเภอได้ขอร้องมาให้อบต.พิจารณารับไว้เพ่ือการดูแลบ ารุงรักษาต่อไป  
ในครั้งแรกก็ไม่เห็นด้วยเพราะเอกสารไม่พร้อมไม่มีการขออนุญาต 

ประธานสภาฯ เชิญคุณคุณสุทิน  สงหนู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง      
เหนือ  หมู่ที่ 10  

คุณสุทิน                               ขอขอบคุณท่านนายกอบต.  ที่ได้ชี้แจงข้อสงสัยระเบียบข้อปฏิบัติว่าเป็น   
อย่างไรที่ไม่สามารถท าหนังสือได้ 

ประธานสภาฯ ขอประชาสัมพันธ์  เรื่องการรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก ขอให้สมาชิก
ทุกท่านได้สมัครด้วย  รายละเอียดต่อที่ห้องส านักปลัดอบต. 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ  หมู่ที่ 4 

คุณส าเริง ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  ขอขอบคุณนายกอบต.ที่ได้ชี้แจง 
ส่วนเรื่องกีฬาอ าเภอว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ประธานสภาฯ                            ขอแจ้งเรื่องกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ปีที่ 15  เทศบาลควนกุนเป็นเจ้าภาพ    
จะเริ่มแข่งขันเดือนมีนาคม  ปีนี้ส่งกีฬาฟุตบอลและเปตอง  ขอให้สมาชิก
ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย 
มีท่านอื่นจะเสนออีหรือไม ่ ถ้าไม่มีแล้วส าหรับวันนี้กระผมนาย 
เศกวิชัย    สุขเสน  ในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังมะปรางเหนือ ขอขอบ คุณเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ในโอกาสนี้
ด้วยครับ บัดนี้ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วน  ขอปิดประชุม
ครับ  

 
ปิดการประชุม      เวลา  ๑6.3๐ น. 
 
           (ลงชื่อ)        อุบล  ด้วงสุข      บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางอุบล  ด้วงสุข) 
             เลขานุการสภาอบต.วังมะปรางเหนือ 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 



๑๓ 
 

 
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ 

                  (นายส าเริง  ทองขาว) 
 
 
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ              (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
              (นายอรรถพล  สุขเสน)                                                 (นายประสิทธิ์  ชูศรี) 
 
 

       (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเศกวิชัย  สขุเสน) 
                 ประธานสภา  อบต.วังมะปรางเหนือ 
 
 

 
  
 
 
 
 
   
   
       
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 


