
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  

 
ผูเขาประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล         จาสอาด ประธานสภา อบต. วังน้ําเย็น สุรพล  จาสอาด 
2 นายชําเรือง       อุบลดี รองประธานสภา อบต. วังน้ําเย็น ชําเรือง  อุบลด ี
3 นางสาวอรุณี      บุญมีรอด สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 อรุณี  บุญมีรอด 
4 นายสัมฤทธ์ิ        เอมสมบูรณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สัมฤทธ์ิ  เอมสมบูรณ 
5 นางมะลิ            ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 มะลิ  ลอมเศรษฐี 
6 นายกฤษณา       ชาวดอนคูณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 กฤษณา  ชาวดอนคูณ 
7 นายธงชัย          อ่ึงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 ธงชัย  อึ่งสุวรรณ 
8 นางผดุงศรี         กําลังเสือ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 ผดุงศรี  กําลังเสือ 
9 นางสุวรรณ        กุลมุติ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 สุวรรณ  กุลมุติ 

10 นายรุง              วงษเวียงจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 รุง  วงษเวียงจันทร 
11 นายบุญเลิศ        พาสาลี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุญเลิศ  พาสาลี 
12 นายบุรี              ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุรี  ลอมเศรษฐี 
13 นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี เลขานุการสภา อบต. วังน้ําเย็น ปยรัตน  สวัสดิ์ศรี 

 

ผูเขารวมการประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายณรงค         ล้ิมจันทรทอง นายก อบต. วังน้ําเย็น ณรงค  ล้ิมจันทรทอง 
2 นายสุรินทร        ลอมเศรษฐี รองนายก อบต. วังน้ําเย็น สุรินทร  ลอมเศรษฐี 
3 นายชวลิต          จันทรผา รองนายก อบต. วังน้ําเย็น ชวลิต  จันทรผา 
4 นายเฉลิมชัย       แกววิชิต เลขานุการนายก อบต. วังน้ําเย็น เฉลิมชัย  แกววิชิต 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. -  ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไปรวมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2563 ในวันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 
2563 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา  

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2563 วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63 วามีอะไรแกไข
เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2563 วันท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63  เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.1 เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง 

ครั้งท่ี 1   

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวง
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) โดยองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นได
ดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ  โดยสภาอบต.  ไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 และประกาศใชแผนดังกลาวแลว และวันนี้
ขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
4 เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานไป จึงเสนอสภา
พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ท่ี 4  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 - ไมมี 
 
 
 

3/ระบียบวาระท่ี 5... 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา อบต.  -  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม ขอปดประชุม 
 
 

                                                                                                                  ปดประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
      
     (ลงชื่อ).................................................ผูบันทึกการประชุม 
                (นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี) 
              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
  
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชําเรือง      อุบลดี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางมะลิ   ลอมเศรษฐี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางผดุงศรี   กําลังเสือ)   
 
 
     (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายสุรพล  จาสอาด) 
          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 
 


