
 

 

ที ่สท ๗๗๗๐๑.กจิการสภา/ว                      

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ 

                       อ าเภอบา้นด่านลานหอย   

สท  ๖๔๑๔๐ 
 

                               7   เมษายน   2565 
 

เร ือ่ง     การเรยีกและนัดประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  สมยัสามญั  

สมยัที ่ 2 / 2565   
 

เรยีน     สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ   
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย    ๑.  ระเบยีบวาระการประชมุ               

จ านวน   ๑   ฉบบั 

  ๒.  ประกาศเรยีกประชมุสภา  ฯ  ลงวนัที ่  7  เมษายน   พ.ศ. 2565    

 จ านวน   ๑   ฉบบั 
 

  ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

ไดก้ าหนดประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  สมยัสามญั  สมยัที ่  2 / 

2565   ตัง้แต่วนัที ่  18   เมษายน   พ.ศ. 2565    เป็นตน้ไป   มกี าหนด  ๑๕  วนั     

และคณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

มเีร ือ่งแจง้ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  ทราบและพจิารณา น้ัน 
 

สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ   

จงึเรยีกและนัดประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ สมยัสามญั  สมยัที ่  2 / 

2565    ในวนัที ่   29   เมษายน   พ.ศ. 2565    เวลา   09.30  น.  ณ  

หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ   

รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี ้
 

  จงึเรยีนมาเพือ่เขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพยีงกนั      

และขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธท์างหอกระจายข่าว  

หรอืเสยีงตามสายใหผู้น้ าทอ้งถิน่  ประชาชนในหมู่บา้นไดท้ราบ 

และสามารถเขา้รว่มฟังการประชมุ  ตามวนั  และเวลา  ดงักล่าวได ้
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
  



 

 

     

 

           ( นายศรชีงั  มาช ู) 

           ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ 
 

 

งานเลขานุการสภา อบต.วงัลกึ 

โทรศพัท ์ ๐-๕๕๙๔ -๖๖๖๓  ต่อ  ๑๖ 

โทรสาร   ๐-๕๕๙๔ -๖๖๖๓  ต่อ  ๑๘ 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 

 
หมายเหตุ      กรุณาน าเอกสารทีส่่งมาพรอ้มนีม้าในวนัประชมุดว้ย 

 

 

 

 
 

ที ่สท ๗๗๗๐๑.กจิการสภา/ว                   

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ 

                       อ าเภอบา้นด่านลานหอย   

สท  ๖๔๑๔๐ 
 

                                     7   เมษายน    2565     
 

เร ือ่ง     ขอเชญิรว่มประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  สมยัสามญั  สมยัที ่ 

2 / 2565 
 

เรยีน     คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  ,ก านันต าบลวงัลกึ  

,ผูใ้หญ่บา้นต าบลวงัลกึ    ทุกหมู่บา้น 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย     ระเบยีบวาระการประชมุ                 

จ านวน   ๑   ฉบบั 
 

  ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

ไดก้ าหนดประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  สมยัสามญั  สมยัที ่  2 / 

2565    ตัง้แต่วนัที ่  18   เมษายน   พ.ศ. 2565    เป็นตน้ไป    มกี าหนด   ๑๕  



วนั   ซ ึง่คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

มเีร ือ่งจะแจง้ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  ทราบและพจิารณา  

น้ัน 
 

สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

จงึขอเชญิท่านรว่มประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ สมยัสามญั  สมยัที ่ 

2 / 2565    ในวนัที ่    29   เมษายน   2565  เวลา    09.30  น.  ณ  

หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ   

รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี ้
 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

และขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธท์างหอกระจายข่าว  

หรอืเสยีงตามสายใหผู้น้ าทอ้งถิน่  ประชาชนในหมู่บา้นไดท้ราบ 

และสามารถเขา้รว่มฟังการประชมุ  ตามวนั  และเวลา  ดงักล่าวได ้
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
  
 

        

 

 

           ( นายศรชีงั   มาช ู) 

            ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ 
 

 

 

งานเลขานุการสภา อบต.วงัลกึ 

โทรศพัท ์ ๐-๕๕๙๔ -๖๖๖๓  ต่อ  ๑๖ 

โทรสาร   ๐-๕๕๙๔ -๖๖๖๓  ต่อ  ๑๘ 

 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บรกิารเพือ่ประชาชน” 

 
 

ระเบยีบวาระการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ 

สมยัสามญัที ่  2  /  2565    คร ัง้ที ่ 1   

วนัที ่  29   เดอืน   เมษายน  พ.ศ.  2565   เวลา  ๐๙.3๐  น. 



ณ   หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  อ าเภอบา้นด่านลานหอย  

จงัหวดัสโุขทยั 

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

ระเบยีบวาระที ่ ๑  เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธาน ฯ -  

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

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

 

ระเบยีบวาระที ่ ๒  เร ือ่งรบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ทีแ่ลว้ 

-  การรบัรองรายงานการประชมุสภา ฯ   สมยัวสิามญัที ่ 

1/ 2565   คร ัง้ที ่ 1    เมือ่วนัที ่  31   มนีาคม   2565 
 

มตทิีป่ระชมุ   -

........ทีป่ระชมุมมีต.ิ.............................................................................................. 
 

 

ระเบยีบวาระที ่ ๓  เร ือ่งเพือ่พจิารณา 

 

3.1  

พจิารณาแต่งต ัง้คณะกรรมการบรหิารกจิการแ

ละบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น  หมู่  4  

บา้นหนองสองตอน 

รองปลดั อบต.วงัลกึ  -  ดว้ยกจิการประปาหมู่  4  บา้นหนองสองตอน  

ไดด้ าเนินการตามระเบยีบ 

กระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยการบรหิารกจิการและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  ขอ้  6  

ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกจิการและบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น 

โดยเลอืกจากสมาชกิผูใ้ชน้ ้าประปาโดยมจี านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่าเ

จ็ดคน  ซึง่ตามมตทิีป่ระชมุสมาชกิผูใ้ชน้ ้าประปา  หมู่  4  

บา้นหนองสองตอน  เมือ่วนัที ่ 8  กมุภาพนัธ ์ 2565  ดงันี ้
 

 ๑.  นายจนัทน อิม่หน า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายประภาส   สขุอน้ ต าแหน่ง

 รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายมงคล  คอ้มทอง ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ 



 ๔.  นายธนคณินทร ์ ล าจวน ต าแหน่ง เลขานุการ 

 ๕.  นายสนัด เข็มคง ต าแหน่ง เหรญัญกิ 

 ๖.  นายสทิธกิร  อิม่หน า ต าแหน่ง เหรญัญกิ 

 ๗.  นายผวิ จนัทรม์ ี ต าแหน่ง กรรมการ  

 ๘.  นายชยัพล จนัทรเ์ส็ง ต าแหน่ง กรรมการ 

 ๙.  นายนิยม บุญมา ต าแหน่ง กรรมการ 

 ๑๐.  นางอดุม มิม้ทอง ต าแหน่ง กรรมการ 

 ๑๑.  นายสมบตั ิ ค าปาน ต าแหน่ง กรรมการ 
 

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการกจิการประปา  ดงันี ้

(๑) วางระเบยีบใชบ้งัคบัในการบรหิารกจิการประปา  

โดยระเบยีบดงักล่าวจะมผีลบงัคบัก็ต่อเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบจา

กองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึเจา้ของระบบประปาแลว้ 
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 (๒)  บรหิารกจิการประปาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัใหเ้กดิความกา้วหนา้ 

และบรกิารประชาชนไดอ้ย่างทั่วถงึและเพยีงพอ 

 (๓)  พจิารณาอนุญาตหรอืงดจา่ยน ้าใหแ้กส่มาชกิ 

โดยค านึงถงึประโยชนข์องกจิการประปาเป็นหลกั 

แต่การงดจา่ยน ้าใหแ้กส่มาชกิตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบ

ลวงัลกึ เวน้กรณีตามขอ้  ๒๗  ของระเบยีบ ฯ 

 (๔)  

จดัท ารายงานผลการด าเนินงานใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึทราบ  

และรายงานผลการด าเนินงานใหส้มาชกิผูใ้ชน้ ้าทราบตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต า

บลวงัลกึก าหนด 

 (๕)  ควบคมุ  ดูแล  การท างานของเจา้หนา้ทีข่องกจิการประปา 

 (๖)  

จดัท าโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

ในกรณีทีร่ายไดข้องกจิการประปาไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน 

โดยม ี   นายสญัญา  นอ้ยผล  ,นายเถาวลัย ์  น่ิมมั่ง  และนายไพบูลย ์  อุ่นนุช  

เป็นทีป่รกึษา  เพือ่ใหค้ าแนะน าในการบรหิารกจิการประปา  

และมเีจา้หนา้ทีข่องกจิการประปา  ดงันี ้

(1) นายนิยม  บุญมา   (เจา้หนา้ทีเ่ก็บค่าน ้า) 



(2) นายสทิธกิร  อิม่หน า   (เจา้หนา้ทีเ่ก็บค่าน ้า) 

(3) นายสนัด  เข็มคง  (เจา้หนา้ทีท่ าบญัช)ี 

โดยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลรกัษาระบบประปาใหส้ามารถจา่ยน ้าประปาได ้  

จดัเก็บค่าน ้า   จดัท าบญัช ี  และด าเนินการอืน่  ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

โดยใหไ้ดร้บัค่าจา้งตามทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององคก์ารบริ

หารส่วนต าบลวงัลกึ  และมรีะเบยีบการใชน้ ้าดงันี ้

(1)  ค่าบรกิารต่อ  1  มาตร  เป็นเงนิ  5  บาท 

(2) ค่าบรกิารหน่วยละ  7  บาท 

 

 3.2  

พจิารณาแต่งต ัง้คณะกรรมการบรหิารกจิการและบ ารุงร ั

กษาระบบประปาหมู่บา้น  หมู่  4  บา้นหนองสองตอน 

 

 รองปลดั อบต.วงัลกึ - ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตามค าสัง่ที ่ 326 / 2562  ลงวนัที ่ 23  

ธนัวาคม  2562  และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยการบรหิารกจิการและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น  

พ.ศ. 2548  ขอ้  9  

กรรมการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วนัเลอืกตัง้ 

และเพือ่ใหก้ารบรหิารกจิการและบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น

ทีเ่ป็นทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

สามารถใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชพีและเพิม่คุ

ณภาพชวีติของประชาชนในหมู่บา้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

และเพือ่เป็นการส่งเสรมิประชาชน  

รว่มรบัผดิชอบบรกิารกจิการและบ ารุงรกัษาประปาหมู่บา้นในเชงิ

ธรุกจิดว้ยตนเอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

จงึขอยกเลกิค าสัง่ดงักล่าว  

และแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกจิการและบ ารุงรกัษาระบบประป

าหมู่บา้น หมู่ 1 บา้นวงัลกึ  ใหม่  

ตามมตคิณะกรรมการบรหิารกจิการและบ ารุงรกัษาระบบประปาห

มู่บา้น  หมู่ 1  บา้นวงัลกึ  เมือ่วนัที ่ 1  มนีาคม  2565  ดงันี ้
 

 ๑.  นายนกเล็ก พรมสขุ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายสวสัดิ ์ อนิทรจ์นัทร ์ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ    
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 3.  นายสชุนิ เรอืงศร ี ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ    

 4.  นางสาวอรสิา ศรชียั ต าแหน่ง เลขานุการ 

 5.  นายธรีนัย ปานเรอืง ต าแหน่ง เหรญัญกิ 

 6.  นายสทิธชิยั สขุอน้ ต าแหน่ง กรรมการซอ่มบ ารุง 

 7.  นายพชัรนิทร ์   เพิม่พร ต าแหน่ง กรรมการซอ่มบ ารุง 

 8.  นายพรชยั ประสานศลิป์ ต าแหน่ง กรรมการซอ่มบ ารุง 

 9.   นายคมสนัต ์ พรมวงษ ์ต าแหน่ง กรรมการซอ่มบ ารุง 

 10.  นายมานะ อบแกว้ ต าแหน่ง กรรมการซอ่มบ ารุง 

 11.  นายสญัญา นอ้ยผล ต าแหน่ง ทีป่รกึษา 
 

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการกจิการประปา  ดงันี ้

 (๑)  วางระเบยีบใชบ้งัคบัในการบรหิารกจิการประปา  

โดยระเบยีบดงักล่าวจะมผีลบงัคบัก็ต่อเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบจากองคก์ารบรหิารส่

วนต าบลวงัลกึเจา้ของระบบประปาแลว้ 

 (๒)  บรหิารกจิการประปาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัใหเ้กดิความกา้วหนา้ 

และบรกิารประชาชนไดอ้ย่างทั่วถงึและเพยีงพอ 

 (๓)  พจิารณาอนุญาตหรอืงดจา่ยน ้าใหแ้กส่มาชกิ 

โดยค านึงถงึประโยชนข์องกจิการประปาเป็นหลกั 

แต่การงดจา่ยน ้าใหแ้กส่มาชกิตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบ

ลวงัลกึ เวน้กรณีตามขอ้  ๒๗  ของระเบยีบ ฯ 

 (๔)  

จดัท ารายงานผลการด าเนินงานใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึทราบ  

และรายงานผลการด าเนินงานใหส้มาชกิผูใ้ชน้ ้าทราบตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต า

บลวงัลกึก าหนด 

 (๕)  ควบคมุ  ดูแล  การท างานของเจา้หนา้ทีข่องกจิการประปา 

 (๖)  

จดัท าโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัลกึ  

ในกรณีทีร่ายไดข้องกจิการประปาไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน 

 โดยมเีจา้หนา้ทีก่จิการประปา  ดงันี ้   

1. นายสทิธชิยั  สุขอน้   ไดร้บัค่าจา้งเดอืนละ  2,500  บาท 

2. นายธรีนัย  ปานเรอืง  ไดร้บัค่าจา้งเดอืนละ  2,500  บาท 

3. นางสาวอรสิา  ศรชียั  ไดร้บัค่าจา้งเดอืนละ  2,000  บาท 

เป็นเจา้หนา้ทีข่องกจิการประปา  

โดยมหีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลรกัษาระบบประปาใหส้ามารถจา่ยน ้าประปาได ้ 

จดัเก็บค่าน ้า  จดัท าบญัช ี และด าเนินการอืน่  ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด    



 

มตทิีป่ระชมุ -  มสีมาชกิสภา อบต.วงัลกึ  อยู่ในหอ้งประชมุสภา อบต.วงัลกึ  

จ านวน       ท่าน  

และทีป่ระชมุมมีตพิจิารณาการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกจิ

การและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่  4  บา้นหนองสองตอน  

และหมู่  1  บา้นวงัลกึ  ดว้ยมตดิงันี ้

  เห็นชอบ / อนุมตั ิ  จ านวน           คน 

  ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมตั ิ  จ านวน           คน 

 งดออกเสยีง   จ านวน           คน 

 

ระเบยีบวาระที ่ ๔  เร ือ่งอืน่ ๆ 

- ..........................................................................................

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


