
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  

 
ผูเขาประชุม 

ที ่ 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 - 
12 นายบุรี              ลอมเศรษฐี สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุรี  ลอมเศรษฐี 
13 นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี เลขานุการสภา อบต. วังน้ําเย็น ปยรัตน  สวัสดิ์ศรี 

 

ผูเขารวมการประชุม 

ที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายณรงค         ล้ิมจันทรทอง นายก อบต. วังน้ําเย็น ณรงค  ล้ิมจันทรทอง 
2 นายชวลิต          จันทรผา รองนายก อบต. วังน้ําเย็น ชวลิต  จันทรผา 
3 นายเฉลิมชัย       แกววิชิต เลขานุการนายก อบต. วังน้ําเย็น เฉลิมชัย  แกววิชิต 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
  เ ม่ือถึงเวลาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นมาครบองคประชุม  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา  อบต.  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไปรวมพิธเีนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
วันจันทรท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕62 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -   ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทาน ตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
พ.ศ.๒๕62 วันพุธ ท่ี 7 สิงหาคม ๒๕62 วามีอะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอ
มติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.๒๕62 วันพุธ ท่ี 7 สิงหาคม ๒๕62 เปน
เอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๓.๑  เรื่องพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 

ประธานสภา อบต. - เรื่องพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
วาระท่ี ๑ รับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง
ระเบียบ 

เลขานุการสภา อบต.  -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ ขอ ๔๕ วรรคสาม   
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ขอ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหง 

 รางขอบัญญัตินั้นหรือไมหากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว เพ่ือประโยชนแก
การพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะใหคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
พิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 
 
 
 

3/ขอ 49... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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  ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลวถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไป
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็
ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ
จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียง
ตามลําดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  
เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

  ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย  เวน
แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม 

  หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ  
จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจายและ
ตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม  หรือเพ่ิมเติมรายจาย  หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย  เวนแตจะไดรับคํารับรอง
จากผูบริหารทองถ่ิน  หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

  ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีขอผูกพันอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 

ท่ีประชุม    -  รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  -  ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของแลว  

ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

นายก อบต.  -  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุกทาน  บัดนี้ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้ ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  องคการบริหารสวนตําบลได
ประมาณการรายรับไว  จํานวน 34,650,000 บาท (รายไดท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจัดเก็บเองและท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล  จํานวน 20,400,000 บาท  เงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล  จํานวน 14,250,000 บาท    

 
 

4/โดยใน... 
 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับปรุงการ

จัดเก็บไวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนด
วงเงินรายจายไว 34,650,000 บาท  ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  (รายรับเทารายจาย)  นอกจากนั้น
ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลยังมีเงินสะสมคงเหลืออยู 11,852,270.50 บาท 
ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังสิ้น 34,650,000 บาท 
รายละเอียดตาง ๆ ตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ตามท่ีไดแจกใหกับสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุกทาน (โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงรายละเอียดตาง 
ๆ ของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕63) จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทานตรวจดูรายละเอียดตาง ๆ ท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นเสนอมา 

ท่ีประชุม  -  พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
โดยละเอียดถ่ีถวน 

ประธานสภา อบต.  -   ท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕63 แลวมีผูใดอภิปรายหรือไมถาไมมีขอใหท่ีประชุมปรึกษาในหลักการแหง
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 และขอมติท่ี
ประชุมในการรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ประธานสภา อบต.  -  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 แลวนั้น ถาจะตองสงใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหประธานสภาทองถ่ิน สงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

เลขานุการสภา อบต.  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ขอ  ๔๙   ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

 
 
 
 

 
 

5/ภายใน… 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  

ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็
ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ
จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ขอ  ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไม

นอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจ เลือก

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

     (๑)  คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
     (๒)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (๓)  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
     (๔)  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 

 ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
พิจารณารายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลว
เสนอรายงานตอคณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขอ  ๑๐๗  ภายใตขอบังคับขอ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  
ให สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอ
ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผู
เสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน  เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยาง 
อ่ืน  และใหนําวิธีการเลือกตามขอ  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภา อบต.  -  ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป  ขอใหท่ีประชุม 
พิจารณาวาจะกําหนดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 จํานวนก่ีคน 

นางสาวอรุณี  บุญมีรอด -  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63  จํานวน  ๓  คน 

ประธานสภา อบต.  -  มีทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ท่ีประชุม  -  ไมมีผูใดเสนอ 
ประธานสภา อบต.  -  ดังนั้นถาไมมีผูเสนออีกถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  เห็นชอบให

ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563   จํานวน  3  คน 

 
 
 

6/มติท่ีประชุม... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)     (นายสุรพล จาสอาด)       
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มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 คน ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุม  -  เห็นชอบ 
ประธานสภา อบต. -  ขอใหท่ีประชุมเสนอบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
นายกฤษณา  ชาวดอนคูณ -  ขอเสนอ นางผดุงศรี  กําลังเสือ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
 โดยมี นางมะลิ  ลอมเศรษฐี และ นางสาวอรุณี  บุญมีรอด เปนผูรับรอง 
ประธานสภา อบต.  -  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 อีกหรือไม ถาไมมี

ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบให นางผดุงศรี  กําลังเสือ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คน
ท่ี 1 หรือไม 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบให นางผดุงศรี  กําลังเสือ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ประธานสภา อบต. -  ขอใหท่ีประชุมเสนอบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 2 
นางผดุงศรี  กําลังเสือ -  ขอเสนอ นายกฤษณา  ชาวดอนคูณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
 โดยมี นายบุรี ลอมเศรษฐี และ นางสุวรรณ  กุลมุติ เปนผูรบัรอง 
ประธานสภา อบต.  -  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม ถาไมมี

ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบให นายกฤษณา  ชาวดอนคูณ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนท่ี 2 หรือไม 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบให นายกฤษณา  ชาวดอนคูณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2   
 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ประธานสภา อบต. -  ขอใหท่ีประชุมเสนอบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
นายบุรี ลอมเศรษฐี -  ขอเสนอ นายสัมฤทธิ์  เอมสมบรูณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 โดยมี

นายธงชัย  อ่ึงสุวรรณ และ นายรุง วงษเวียงจันทร เปนผูรับรอง 
ประธานสภา อบต.  -  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม ถาไมมี

ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบให นายสัมฤทธิ์  เอมสมบรูณ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนท่ี 3 หรือไม 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบให นายสัมฤทธิ์  เอมสมบรูณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 3   
 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ประธานสภา อบต.  -  ดังนั้น 
 ๑. นางผดุงศรี  กําลังเสือ   
 ๒. นายกฤษณา  ชาวดอนคูณ 
 ๓. นายสัมฤทธิ์  เอมสมบรูณ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
 -  ขอพักการประชุม ๑๐ นาทีเพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติเลือกประธานและเลขา

ฯ   
 -  เม่ือท่ีประชุมพรอมขอดําเนินการประชุมตอ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบลแจงผลการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภา อบต.  -  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมกันแลว มีมติให นายสัมฤทธิ์  เอมสมบรูณ 

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และ นางผดุงศรี  กําลังเสือ  เปนเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 

 

7/ท่ีประชุม... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด) 
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ท่ีประชุม    -  รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณากําหนดระยะเวลาในการ

เสนอคําแปรญัตติ 
มติท่ีประชุม -มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
  วันท่ี  15 สิงหาคม พ.ศ.  2562 เวลา  08.30 – 16.30  น. 
  วันท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ.  2562 เวลา  08.30 – 16.30  น. 

วันท่ี  19 สิงหาคม พ.ศ.  2562 เวลา  08.30 – 16.30  น. 
วันท่ี  20 สิงหาคม พ.ศ.  2562 เวลา  08.30 – 09.30  น. 

  (วันและเวลาราชการ) ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
ประธานสภา อบต.  -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกท่ียื่น

คําแปรญัตติมาชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ -  ขอนัดประชุมในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  -  ขอนัดประชุมครั้งตอไป  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ในวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 เวลา 10.00 น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 3.2 ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

นายก อบต. - กองชางขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 
ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายชาญ  กาลวัย ถึงบริเวณท่ีดินนางสุนทร อดทน
ดีสภาพเดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
1,040.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 
1.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 2,040.00 ลูกบาศกเมตร จํานวน  37,700  บาท เปน โครงการขุดลอก
คลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายชาญ  กาลวัย ถึงบริเวณ
ท่ีดินนางสุนทร  อดทนดี สภาพเดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด
ปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,456.00 ลูกบาศกเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
52,800.- บาท และขอโอนงบประมาณ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 15,100 บาท จึงเสนอสภา อบต. พิจารณา
ตอไป 

 

 
             8/ประธานสภา... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด) 
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนงบประมาณ จํานวน 

52,800.- บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - กองชางขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนงบประมาณ 

พ.ศ.2562 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 
ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายชาญ กาลวัย ถึงบริเวณท่ีดินนายคชา  ลอพานิช 
สภาพเดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
2,360.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 
1.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร ยาว 2,360.00 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
2,040.00 ลูกบาศกเมตร  จํานวน  47,900  บาท เปน  โครงการขุดลอกคลองสง
น้ํา หมูท่ี 1  ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายชาญ  กาลวัย ถึงบริเวณท่ีดินนายค
ชา  ลอพานิช สภาพเดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาดปากกวาง 3.00 
เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 1,848.00 ลูกบาศกเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 67,100.- บาท  
และขอโอนงบประมาณ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบลวังน้ําเย็น จํานวน  19,200  บาท จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและโอนงบประมาณ จํานวน 

67,100.- บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - กองชางขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายและงบประมาณแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงระบบบาดาลหมูบาน 
หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น บริเวณวัดไผมุง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 
1 ปาย โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

                  1) งานติดต้ังเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบซัมเมอรส (Submerssible Pump) ขนาด 5 
    แรงมา 3 เฟส พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 
        2) งานทอพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 รวมขอตอตรง 1 อัน ยาว 4.00 
    เมตร  ขนาด Ø 2” จํานวน 17 ทอน 
        3) งานติดตั้งตูควบคุมปมน้ํา 5 แรงมา 3 เฟส 380V พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู 

  4)  คาแรงลงซัมเมอร สและติดตั ้ง เด ินระบบ จํานวน 1 รายการ จํานวน   
97,900  บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนนุ
ความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพประชาชน จํานวน  
24,900  บาท  ไปยัง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลวัง
น้ําเย็น บริเวณวัดไผมุง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยมี
รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 

9/ประธานสภา...  (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด) 
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    1) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบซัมเมอรส (Submerssible Pump) ขนาด 
7.5 แรงมา 3 เฟส พรอมอุปกรณจํานวน 1 เครื่อง 
    2) ทอเหล็ก BS-M มอก. 277-2535 ประเภท 2 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร 
หนา 3.6 มม. จํานวน 12 ทอน 
     3) งานติดตั้งตูควบคุมปมน้ํา 7.5 แรงมา 3 เฟส 380 V พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู 
    4) คาแรงลงซัมเมอรสและติดตั้งเดินระบบ จํานวน 1 รายการ 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 122,800 บาท จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 122,800.- บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 

ประธานสภา อบต.  - ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง 
นายก อบต.   - ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน รวมบริจาคโลหิต ในอังคาร ท่ี 20 สิงหาคม  
    2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม อําเภอบางปลามา และชวย  
    ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนท่ัวไป รวมบริจาคโลหิตใหกับเหลากาชาด  
    จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 

ประธานสภา อบต.  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม  ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม  
ขอปดประชุม 

 
ปดประชุมเวลา ๑๑.45 น. 

 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผูบันทึกการประชมุ 
         (นางสาวปยรัตน      สวัสดิ์ศรี) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 
     ลงชื่อ................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายชําเรือง    อุบลดี)  
  
     ลงชื่อ................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางมะลิ    ลอมเศรษฐี)  
 

     ลงชื่อ................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางผดุงศรี  กําลังเสือ) 
 
     ลงชื่อ................................................ ผูตรวจบันทึกการประชุม 
        (นายสุรพล    จาสอาด) 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 


