
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 256๑ 

วันศุกร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
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 นายชวลิต          จันทรผา รองนายก อบต. วังน้ําเย็น ชวลิต  จันทรผา 
3 นายสุรินทร        ลอมเศรษฐี รองนายก อบต. วังน้ําเย็น สุรินทร  ลอมเศรษฐี 
4 นายศรีรัตน        คุมวงษ รองปลัด อบต. วังน้ําเย็น ศรีรัตน  คุมวงษ 
5 นายอภัย           ดําเกล้ียง ผูอํานวยการกองชาง อภัย  ดําเกล้ียง 
6 นางสาวอังศวีร    ย้ิมประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน อังศวีร  ย้ิมประเสริฐ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ํ าเย็นมาครบองคประชุม  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา  อบต.  -ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไป รวมพิธีเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พอแหงชาติ วันพุธท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา 

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -   ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทาน ตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.๒๕61 
ครั้งท่ี 2 วันพุธท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561วามีอะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี
ขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3ประจําป พ.ศ.๒๕61 ครั้งท่ี 2 วันพุธท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑  เรื่องการบริหารจดัการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประธานสภา อบต. ในวาระนี้จะเปนการพิจารณาเรื่อง การบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงในระเบียบวาระนี้ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเปนผูชี้แจง
รายละเอียดใหทานสมาชิกไดรับทราบ 

นายก อบต.  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดเคยมีมติเห็นชอบเรื่องการบริหาร
จัดการขยะรวมกันกับเทศบาลตําบลทาเสด็จ เม่ือครั้งประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
1 ประจําป 2560 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 บัดนี้ มีประเด็นท่ีจะนําเสนอให
สมาชิกสภาทุกทานไดพิจารณารวมกันดังนี้ กฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาล ขอ 27 ใหหนวยงานหรือบุคคล
ตามขอ 4 วรรคหนึ่ง แลวแตกรณีท่ีดําเนินการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปอยูใน
วันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ตองดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช
บังคับและดําเนินการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
ภายในสามปนับแตวันท่ี กฎกระทรวงนี้ใชบังคับขอ 28 ในกรณีท่ีหนวยงานหรือ
บุคคลตามขอ 4 วรรคหนึ่ งท่ีดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปแตยังมิได
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปอยูกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ตองดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยท่ัวไปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายใน 3 ป  

 
 
 

3/นับแต... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับและจากการท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด
สุพรรณบุรีไดจัดใหมีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะของจังหวัดสุพรรณบุรี 
และไดใหเจาภาพแตละ (Clusters) ไดนําเสนอความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะ ปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไชยมี
ความกาวหนาและมีความพรอมของการดําเนินโครงการมากท่ีสุด สามารถ
ดําเนินการตามเปาหมายไดในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ดังนั้นเพ่ือประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น จึงเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมใหมีการลงมติเพ่ือ
เปลี่ยนแปลง (Clusters) จากเทศบาลตําบลทาเสด็จไปเขารวม (Clusters) เดียวกันกับ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไชย โดยขอใหฝายเลขาชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

 

เลขานุการสภา อบต.  -ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 และไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูล
ฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัด ซ่ึง บัดนี้ กระทรวงมหาดไทย ได
มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการรวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงหนังสือดังกลาวใน “ขอ 3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา
เห็นวา มีเหตุความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงการรวมกลุมพ้ืนท่ีการจัดการมูลฝอย
(Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามบัญชี(Clusters) ภายในเขตจังหวัด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอย ใหเกิดความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน หรือเปนการแกปญหาการบริหารจัดการมูลฝอย(Clusters) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ และแจงใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีทราบ โดยใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย” ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การทํา
ความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน “ขอ 
8 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใด ประสงคจะยกเลิกจากการเขารวมโครงการกอน
ครบกําหนดระยะเวลาตามบันทึกขอตกลง ตองเสนอขอความเห็นชอบตอสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแลว  ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นทราบและใหถือวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นสละสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีนํามาเขารวมโครงการ” 

ท่ีประชุม                           -   รับทราบ 
 

ประธานสภา อบต.  ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะเห็นชอบใหยกเลิกมติสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ํา
เย็นสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2560ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2560 ในประเด็นท่ีสภาฯเห็นชอบใหเขารวมบริหารจัดการขยะกับเทศบาลตําบล
ทาเสด็จ หรือไม 

 
 
 
 

4/มตท่ีิประชุม... 
 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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มตท่ีิประชุม มีมติเอกฉันท ยกเลิกมติสภาฯในประเด็นท่ีเห็นชอบใหเขารวมการบริหารจัดการ

ขยะกับเทศบาลตําบลทาเสด็จ 
ประธานสภา อบต. ขอมติท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหเขารวมการบริหารจัดการขยะรวมกันกับองคการ

บริหารสวนตําบลพลับพลาไชยหรือไม 
มตท่ีิประชุม มีมติเอกฉันท ใหองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นเขารวมบริหารจัดการขยะ

รวมกับองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไชย 
 

ประธานสภา อบต. 3.2 พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต. - รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ 2561 

   องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลําดับท่ี      โครงการ     งบประมาณ 
 

(1.)ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปดคสล. ม.2     180,000 บาท 
2. โครงการกอสรางโรงจอดรถอบต.       256,000 บาท 
3. โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช ม.1       120,000 บาท 
4. โครงการจางเหมายายดิน ม.1            94,000 บาท 
5. โครงการกอสรางอาคารสงเสริมอาชีพชุมชนม.2       459,000 บาท 
6. โครงการรื้อทอระบายน้ําลอดถนนลาดยาง (เดิม) พรอมฝงทอระบายน้ํา คสล. (ใหม) ม.2   14,500 บาท 
7. โครงการจัดซ้ือหินฝุนเพ่ือใสถุงก้ันน้ํา ม.1,2,5        25,100 บาท 
8. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก ม.1 จากท่ีดินบานนายสํารวย สวางอารมณ  
     ถึงท่ีดินนายคํามี อนุศรี        175,000 บาท 
9. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.1 จากท่ีดินนางนวลฉวี นอยมหาพรหม  
     ถึงท่ีดินนางรุงทิพย ศรีบุศยดี          92,000 บาท 
10. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.1 จากบริเวณขางท่ีดินนายสมชาย ลอพานิช ถึงท่ีดิน 
      นางกรองทิพย ปาละพันธ          64,000 บาท 
11. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.2 จากทางหลวงหมายเลข 3318  
      ถึงท่ีดินนางสิทธิ์ ชางเผือก        200,000 บาท 
12. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.5 จากบริเวณขางท่ีดินนางเพ็ญศรี พงษแขก 
      ถึงท่ีดินนางสิน เทศแยม        123,000 บาท 
13. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.2 บริเวณคอสะพานวัดวังน้ําเย็น 
       ถึงเขตติดตอ ต.ดอนโพธิ์ทอง        245,000 บาท 
14. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.2 บริเวณขางท่ีดินนายสายันต มาตรพรหม  
      ถึงท่ีดินนางอนงคฯ           15,000 บาท 
15. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลกุม.2 บริเวณบานนายสมยศ จันทรทร  
      ถึงท่ีนางละออ สารสุวรรณ        307,000 บาท 
16. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.1 ขางท่ีดินนายสิทธิ บุญมีรอด ถึงท่ีดินนางประยูร 220,000 บาท 
 
 

5/17.โครงการ 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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17. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.1 จากทางหลวงหมายเลข 3318  
      ถึงบานพักชลประทาน        209,000 บาท 
18. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.1 จากขางท่ีดินนายผวน ยอดอานนท   160,000 บาท 
19. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.3 จากบริเวณขางท่ีดินนางปราณี  
      ถึงฐานน้ํามันบานดอนโก        154,000 บาท 
20. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.5 บริเวณขางท่ีดินนางเพ็ญศรี พงษแขก  
      ถึงท่ีดินนายสนิท กาญจนะ        154,000 บาท 
21. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.5 จากขางท่ีดินนายอวน ชาติทอง  
      ถึงท่ีนานายวานิช จานสบิสี        130,000 บาท 
22. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.5 คอสะพานบานนายยาม รูปดีเหมาะ  
      ถึงท่ีนานายสมัย แอสมจิตต        245,000 บาท 
23. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.5 จากคอสะพานหลังวัดดอนยอ  
      ถึงท่ีบานนายจําปา ศรีทิพย        262,000 บาท 
24. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จํานวน 5 สาย       88,000 บาท 
25. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.7 จากบริเวณท่ีนานายแสวง กอนทอง  
       ถึงคลองชลประทาน         237,000 บาท 
26. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.7 จากบริเวณท่ีดินนายสุรินทร ลอมเศรษฐี  
      ถึงท่ีดินนางพาน กาญจนะ          35,000 บาท 
27. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.7 จากท่ีดินนายสัมพันธ กาญจนะ ถึงบริเวณสระหลวง   32,000 บาท 
28. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานางสาวสมัย ศรีระวงษ  
      ถึงท่ีนานางผดุงศรี กําลังเสือ        119,000 บาท 
29. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณบานนางเงิน ขําศิริ  
      ถึงท่ีดินนางบุญสง ขําศิริ        408,000 บาท 
30. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานางสาวละเอียด พันธุเอก  
      ถึงท่ีนานางกรองแกว บุษดี          36,000 บาท 
31. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานางสาววราภรณ ศรีหอมกลิ่น  
      ถึงท่ีนานายวินัย ศิลาวงษ          77,000 บาท 
32. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานางสาวสกุณา แทนเพชร  
      ถึงท่ีนานายจําลอง อุบาลี           83,000 บาท 
33. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีดินนางฉันท พงษแขก 
      ถึงท่ีดิน นางกฤษณา สถาพร          22,000 บาท 
34. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีดินนายเรียน วงษเวียงจันทร  
      ถึงท่ีดินนายรณชัย จันทรเพ็ญ            52,000 บาท 
35. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณบานนางบุญที เผาพันธศร  
      ถึงบริเวณบานนางเจือน วงษเวียงจันทร        17,000 บาท 
36. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากลาดยาง ถึงท่ีนานางมัน วงษพนัส    32,000 บาท 
37. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณนานายสมิง สุขเจริญนุกุล  
      ถึงบริเวณท่ีนานายชําเรือง อุบลดี         49,000 บาท 
 

 
6/38โครงการ... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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38. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสงเสริมอาชีพชุมชนม.2     204,000 บาท 
39. โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสงเสริมอาชีพชุมชนม.2   119,000 บาท 
40. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานายสุวิทย จันทรผา  
      ถึงท่ีนานางสุนีย จันทรโชติ        118,000 บาท 
41. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากหนาบานนายคํานึง หยุยพันธ  
      ถึงท่ีนานายปรีชา บุญมายพันธ       137,000 บาท 
42. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานายชวลิต จันทนผา 
      ถึงท่ีนานายธานินทร จันทนผา       157,000 บาท  
43. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานายคํานึง หยุยพันธุ  
      ถึงท่ีนานางสาวบุษดี หยุยพันธุ         67,000 บาท 
44. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานายพรชัย แอสมจิตต  
      ถึงท่ีนานางหลา มีนิล         134,000 บาท 
45. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากบริเวณบานนายเภา หลีพันธุ  
      ถึงท่ีนานางไพรวัลย มีนิล        177,000 บาท 
46. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณท่ีนานายรุง วงษเวียงจันทร  
      ถึงบริเวณท่ีนานางบุญมา จําเริญผา       106,000 บาท 
47. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานายบุญรอด ศิลาวงษ  
      ถึงท่ีนานายจําลอง อุบาลี          46,000 บาท 
48. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากท่ีนานายสมัย แอสมจิตต  
      ถึงท่ีนานายสนาน ศรีเหรา          54,000 บาท 
49. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.4 จากบริเวณบานนางสังเวียน หลีพันธุ  
      ถึงบริเวณบาน นางเทียน วงษพนัส         29,000 บาท 
50. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณบานนายลําภีร มามัน  
      ถึงบริเวณบอนายฮงฮะ แกววิชิต         99,000 บาท 
51. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณนานายสวงค วงษเวียงจันทร  
      ถึงบริเวณท่ีนานายพอน ดิษฐวัช         24,000 บาท 
52. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณนานายสงค วงษเวียงจันทร 
      ถึงบริเวณท่ีนานายลิน จุยเสียงเพราะ            24,000 บาท 
53. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6 จากบริเวณท่ีนานางกัญจนา ขวัญสุข  
      ถึงบริเวณท่ีนา นายบุญเรือง วงษพันธุ         43,000 บาท 
54. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกม.6จากบริเวณท่ีดินนายทวี สังขเจริญ  
      ถึงบริเวณท่ีดินนางพนารัตน สังขเจริญ           68,000 บาท 
55. โครงการกอสรางถนนคสล.ม.5 จากท่ีดินนายอวน ชาติทอง ถึงท่ีดินนายชูชาติ เพ็งอน 419,000 บาท 
56. โครงการกอสรางถนนคสล.ม.4 จากท่ีดินนายมงคล ศรีหอมกลิ่น ถึงท่ีดินนางติ๋ม โสภา 134,000 บาท 
57. โครงการกอสรางถนนคสล.ม.4 จากท่ีดินนางประนอม วงษเวียงจันทร 
      ถึงท่ีดินนางเฮ้ือน สังขวรรณะ          84,000 บาท 
58. โครงการกอสรางถนนคสล.ม.1 แบงเปน 2 ชวง จากท่ีดินนายกลอม พันธุเทียน  
      ถึงท่ีดินนายใจ มวงงาม        427,000 บาท 
 
 

7/59โครงการ... 
 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       



- 7 - 
 
59. โครงการกอสรางถนนคสล.ม.2 จากท่ีดินนายเทพ จาสอาด ถึงท่ีดินนางชิ้น พิมพใจทัศน 317,000 บาท 
60. โครงการกอสรางศาลพระภูมิเจาท่ีอบต.วังน้ําเย็น     226,000 บาท 
61. โครงการกอสรางอางวิดน้ําม.3         51,000 บาท 
62. โครงการถมดินปรับภูมิทัศนบริเวณท่ีสาธารณบานดอนโก      99,000 บาท 
63. โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา ม.6 บริเวณท่ีดินนายรุง วงษเวียงจันทร     48,000 บาท 
64. โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหาย ม.5 บริเวณคอสะพานบานนายยาม รูปดีเหมาะ   62,000 บาท 
65. โครงการซอมแซมถนนคสล.โดยปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีตม.3  
       จากบริเวณท่ีดินนางเนียมอนงค โรจนบุญถึง ถึงท่ีดินนายบท แจงใจดี   183,000 บาท 
66. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคม.3 บริเวณท่ีสาธารณะบานดอนโก   497,000 บาท 
67. โครงการกอสรางฐานรองรับหอถังสูงแบบถังแชมเปญม.4 บริเวณวัดไผมุง   185,000 บาท 
 

(2.) ดานสังคม 
 1.   โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561        26,410 บาท 
 2.   โครงการอาหารกลางวันใหโรงเรียนวัดไผมุง      210,000 บาท 
 3.   โครงการอาหารกลางวันใหโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น     503,000 บาท 
 4.   โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังน้ําเย็น)  379,246 บาท 
 

(3.) ดานการเมืองการบริหาร 
 1.   โครงการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น     95,000 บาท 
 

(4.) ดานส่ิงแวดลอม 
 1.   โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช ม.1      120,000 บาท 
 2.   โครงการจัดซ้ือหินฝุนเพ่ือใสถุงก้ันน้ํา ม.1,2,5       25,100 บาท 

    3.   โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา ม.6 บริเวณท่ีดินนายรุง วงษเวียงจันทร     48,000 บาท 
 
 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 
ประธานสภา อบต. 3.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 
 - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต. - 1 ดวยกองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 157,500 บาท ไป
ยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางโครงการ
ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดิน
บานนายประเสริฐ  บาเปย ถึงขางบอปลานายสุรพล  จาสอาด ขนาดผิวจราจรกวาง 
2.50 เมตร ระยะทาง 1,260.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 315.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย   รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น157,500บาท จึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

 
 
 
 

 8/ประธานสภา... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 157,500 บาท ไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดินบานนายประเสริฐ บาเปย 
ถึงขางบอปลานายสุรพล  จาสอาด ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 2กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ
บุคลากรเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน171,000 
บาท ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบหมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จาก
ท่ีดินบานนายสํารวย  สวางอารมณ ถึงท่ีดินนายคํามี  อนุศรี ขนาดผิวจราจรกวาง
3.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 342.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น171,000บาทจึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็นพิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ
บุคลากร เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 
171,000 บาท ไปยัง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 
1 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดินบานนายสํารวย  สวางอารมณ ถึงท่ีดินนายคํามี  อนุศรี  

 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 3 กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบ

บุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 90,000 บาท ไปยัง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางโครงการซอมแซม
ถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนางนวลฉวี 
นอยมหาพรหม ถึงท่ีดินนางรุงทิพย  ศรีบุศยดี ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00เมตร 
ระยะทาง 600.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 180.00 ลูกบาศกเมตร  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น90,000 บาท จึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 90,000 บาท ไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนางนวลฉวี นอยมหาพรหม 
ถึงท่ีดินนางรุงทิพย  ศรีบุศยดี ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 4กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 82,500 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบางปลามา 
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีฯ จํานวน 30,000 บาท รวมเปนเงิน 112,500 บาท   

 
 

9/ไปยังแผน... 

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



- 9 - 
 

 ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางโครงการ
ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณ
ท่ีนายมานิตย  สุวัฒนมงคลชัย ถึงคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 225.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น
112,500 บาทจึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  คาตอบแทน
พนักงานจาง จํานวน 82,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบางปลามา  โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีฯ จํานวน 
30,000 บาท ไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบหมูท่ี 3 
ตําบลวังน้ําเย็นจากบริเวณท่ีนายมานิตย สุวัฒนมงคลชัย ถึงคลองชลประทานดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 5 กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงาน
กีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการวันทองถ่ินไทย จํานวน 
50,000 บาท โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ จํานวน 
50,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

 งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 57,500 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 157,500 บาท ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู ท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณท่ีดินนายเต็กลี  แซลิ้ม ถึงบริเวณคลอง
ชลประทานขางท่ีดินนายสอน  บุญยะวรรณ ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 1,260.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 315.00 ลูกบาศกเมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น157,500
บาท จึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการวันทองถ่ินไทย จํานวน 50,000 บาท โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนากีฬาสู ความเปน เลิศ จํานวน 50,000 บาท แผนงานสาธารณสุข 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 57,500 บาทไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณท่ีดินนายเต็กลี  แซ
ลิ้ม ถึงบริเวณคลองชลประทานขางท่ีดินนายสอน  บุญยะวรรณ ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท 

 
 
 
 

10/นายก อบต.... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. - 6 กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
 สาธารณสุข งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 

218,800  บาท  ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง   โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวัง
น้ําเย็น  จากบริเวณท่ีดินนายพาคม  ปญสมคิด ถึงบริเวณท่ีดินนางเนิน  ยอยรูรอบ 
ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทาง 1,750.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 437.50 ลูกบาศกเมตรพรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  รวม
เปนเงินท้ังสิ้น 218,800 บาท จึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานสาธารณสุขเงินเดือนพนักงาน จํานวน 
218,800 บาท ไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 
3 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณท่ีดินนายพาคม  ปญสมคิด ถึงบริเวณท่ีดินนางเนิน  
ยอยรูรอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. -7 กองชางขอโอนงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินประจําตําแหนง 21,000 บาท 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝายประจํา) เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาทแผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆโครงการ
ปรับปรุงบานพักอาศัยผูสูงอายุ 25,500 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 67,500 บาท  

 ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางโครงการ
ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น  จากศูนย
ปฏิบัติธรรม ถึงเขตท่ีนานายวานิช   จานสิบสี ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 450.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 67,500 บาท จึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานการศึกษา เงินประจําตําแหนง 21,000 
บาท  แผนงานสาธารณสุข เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท แผนงาน
สังคมสงเคราะห โครงการปรับปรุงบานพักอาศัยผูสูงอายุ จํานวน 25,500 บาท ไป
ยัง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น  
จากศูนยปฏิบัติธรรม ถึงเขตท่ีนานายวานิช จานสิบสี รวมเปนเงินท้ังสิ้น67,500
บาทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. -8 กองชางขอโอนงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 
160,000 บาท  ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง 

 
 

 
11/พ้ืนฐาน... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู ท่ี  7  
ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณท่ีนานายแสวง  กอนทอง ถึงคลองชลประทาน ขนาดผิว
จราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทาง 1,280.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
320.00 ลูกบาศกเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวม
เปนเงินท้ังสิ้น  160,000  บาท 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมต ิ   

มติท่ีประชุม - มีมติอนุ มัติโอนงบประมาณแผนงานการศึกษา เงินเดือนพนักงาน จํานวน 
160,000 บาท  ไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 
7 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณท่ีนานายแสวง  กอนทอง ถึงคลองชลประทานดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

3.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

 1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

 3.  ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ
กันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 4 . เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ท้ังนี้
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว2150 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 เรื่องซักซอม
ความเขาใจเก่ียวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามเจตนารมณของระเบียบและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ อันเปนการรักษาไวซ่ึงวินัยทางการเงินและการคลัง  

 
 

12/จึงให... 
 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 จึงใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายเงินสะสม 

3 กรณีการจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมิใชเรื่อง
เรงดวนใหต้ังงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของแลวขอ
เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง 

นายก อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงระเบียบไปแลวนั้น สภา
องคการบริหารสวนตําบลไดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ในวัน 
วันนี้(วันท่ี 21 ธันวาคม 2561) มีมติใหโอนงบประมาณรายจายในการบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนแตยังไมเพียงพอในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน จึงขอเสนอโครงการตางๆ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ได
พิจารณาจายขาดเงินสะสม มีรายละเอียด ดังนี้ ดวยถนนเกิดชํารุดเสียหายมีความ
จําเปนท่ีจะตองปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีสัญจรไปมาสะดวกและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น พิจารณา
อนุมัติจายขาดเงินสะสมมีรายละเอียดดังนี้ดวยถนนเกิดชํารุดเสียหายมีความจําเปน
ท่ีจะตองปรับปรุงใหอยู ในสภาพท่ีสัญจรไปมาสะดวกและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาอนุมัติ 
จายขาดเงินสะสมมีรายละเอียด ดังนี้ 

 อบต.วังน้ําเย็น มีเงินสะสม ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
 จํานวน 12,517,240.87 บาท 
 กันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 3 เดือน  
 จํานวน 2,100,000 บาท 
 กันเงินไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 33,500,000 

บาท x 10% เปนเงิน 3,350,000 บาท 
 ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 จํานวน 7,067,240.87 บาท 
 

 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มีรายละเอียดดังนี้ 
 - 1. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น 

จากท่ีนานางเพ็ญศรี  พงษแขก ถึงเขตติดตออําเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกวาง 
2.50 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 250.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 125,000บาท 

ประธานสภา อบต. -มีสมาขิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติ 

 
 
 

 
13/มติท่ีประชุม... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 

125,000บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 2.โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น  

จากท่ีนานางวารินทร ดีแนบเนียม ถึงท่ีดินนายโพ   ดิษฐธวัชขนาดผิวจราจรกวาง 
2.50 เมตร ระยะทาง 1,120.00 เมตรปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 280.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น
140,000บาท 

ประธานสภา อบต. -มีสมาขิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติ 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 
140,000บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 3.โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น  
จากสะพานบานดอนยอ   ถึงบอปลานายประวิทย ปฤษณารุณ ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ระยะทาง 1,130.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา339.00
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น
169,500  บาท 

ประธานสภา อบต. -มีสมาขิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติ 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 
169,500  บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 4. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น  
จากท่ีดินนายลําภีร    มามัน ถึงท่ีดินนายฮงฮะ   แกววิชิต ขนาดผิวจราจรกวาง  
2.50  เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 200.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น
100,000 บาท 

ประธานสภา อบต. -มีสมาขิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติ 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 
100,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 5. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น  จาก
ท่ีดินนายประสงค   พงษแขก  ถึงท่ีดินนายสมชาย พงษแขก ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 
เมตร ระยะทาง 870.00  เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 217.50 ลูกบาศกเมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 108,800  บาท 

ประธานสภา อบต. -มีสมาขิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติ 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 
108,800  บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 
 

 14/3.5เรื่อง... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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3.5 เรื่องพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2562 

ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญนายก อบต.วังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต.  - กองชางขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 
1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนางพเยาว ทองเนื้อแปดถึงบริเวณท่ีดินนายสนั่น 
สวางอารมณ จํานวน 13,500 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอม
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต. กําหนด) จากบริเวณท่ีดิน
นางพเยาว ทองเนื้อแปด ถึง บริเวณท่ีดินนายสนั่น สวางอารมณขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง90.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
27.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจาย
จากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป ขอแกไขเปน โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนางพเยาว ทองเนื้อ
แปดถึงบริเวณท่ีดินนายสนั่น สวางอารมณ จํานวน 13,500 บาท เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ 
อบต. กําหนด) จากบริเวณท่ีดินนางพเยาว ทองเนื้อแปด ถึง บริเวณท่ีดินนายสนั่น 
สวางอารมณขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง90.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 27.00 ลูกบาศกเมตร ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว เปนงบประมาณท่ีนอยไมไดรวมคาปาย
ประชาสัมพันธโครงการไวจึงเสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. -ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกลาว   
   ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 ๓.6เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี 4 ขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง 

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปท่ี เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 

 
 

15/2.คณะกรรมการ... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาอนุ มัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ี เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
3. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ
กอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป จึงเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 ตอไป รายละเอียดตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 ท่ีแจกใหทุกทานไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม        - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
                                         ครั้งท่ี 4 ขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา อบต.  - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  ชี้แจง 
นายก อบต.   - การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ัน

  ต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล  มีข้ันตอนและ
  วิธีการประเมินดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
2. ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมขอมูล 
3. เสนอผลการประเมินตนเองใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทราบและรับรอง 
4. สงผลการประเมินให สํานักงาน ก.ก.ถ. 
5. นําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภาขององคการ

บริหารสวนตําบล 
6. แจงผลการประเมินตนเองใหประชาชนทราบ 

 ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผลท่ีกําหนดเรียบรอย
 แลว  จึงขอเสนอขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภาองคการ
 บริหารสวนตําบล เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลตาม
 แบบรวบรวมขอมูลรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกทุกทานไป ประกอบดวยขอมูล
 พ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นมีดังนี้ 

ดานท่ี 1  โครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานท่ี 2  งานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ดานท่ี 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ดานท่ี 4  การวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
ดานท่ี 5  การบริหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานท่ี 6  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  
 

 
16/การให... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 การใหการบริการสาธารณะ ดังนี้ 

    ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้าํ 
    ภารกิจท่ี 2 คลอง/ลําธาร บอน้ํา และแหลงน้ํา 
    ภารกิจท่ี 3 ระบบประปา 
    ภารกิจท่ี 4 สะพาน 
    ภารกิจท่ี 5 ไฟจราจร ไฟสองสวาง และปายสัญญาณ 
    ภารกิจท่ี 6 การคมนาคมและขนสง 
    ภารกิจท่ี 7 ดานผังเมือง 
    ภารกิจท่ี 8 การสงเสริมพัฒนาสตรี 
    ภารกิจท่ี 9 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 
    ภารกิจท่ี 10 การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ 
    ภารกิจท่ี 11 การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและผูติดยาเสพติด 
    ภารกิจท่ี 12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
    ภารกิจท่ี 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    ภารกิจท่ี 14 การศึกษาในระบบ 
    ภารกิจท่ี 15 การศึกษานอกระบบ 
    ภารกิจท่ี 16 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ภารกิจท่ี 17 การจัดระเบียบชุมชน 
    ภารกิจท่ี 18 การจัดการความขัดแยง 
    ภารกิจท่ี 19 การปองกันปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิด 
    ภารกิจท่ี 20 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน 
    ภารกิจท่ี 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ภารกิจท่ี 22 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน 
    รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานไป จึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวน 
    ตําบลเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นายก อบต.   - ขอเชิญสมาชิกทุกทานรวมรับการตรวจเยี่ยมองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
    ในวันท่ี 21 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมท่ีทําการองคการ 
    บริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น และขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมในวันและเวลา 
    ดังกลาว 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
17/ระเบียบวาระ... 

 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา อบต.  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม  ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม  

ขอปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา๑๑.45 น. 
      
 
     ลงชื่อ.................................................................ผูบันทึกการประชมุ 
      (นางสาวปยรัตน      สวัสดิ์ศรี) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 
     ลงชื่อ................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชําเรือง    อุบลดี)  
  
     ลงชื่อ................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางมะลิ    ลอมเศรษฐี)  
 

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


