
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 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 นายเฉลิมชัย       แกววิชิต เลขานุการนายก อบต. วังน้ําเย็น เฉลิมชัย  แกววิชิต 
3 นายสุรินทร        ลอมเศรษฐี รองนายก อบต. วังน้ําเย็น สุรินทร  ลอมเศรษฐี 
4 นายอภัย           ดําเกล้ียง ผูอํานวยการกองชาง อภัย  ดําเกล้ียง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. -  ขอเชิญรวมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอําเภอ
บางปลามา กําหนดการตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานไป 

 -  ขอขอบคุณทุกทานท่ีไปรวมกิจกรรมปลูกตนไมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหนา
วัดไผมุง 

 -  ขอขอบคุณทุกทานท่ีไปรวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 
2562  เวลา 09.30 น.  ณ.ศาลาการเปรียญวัดวังน้ําเย็น 

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2562 วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 วามีอะไรแกไข
เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2562 
 วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.1 เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. - 1. กองชางขอโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสวน
เชื่อมตอ รพ.สต.วังน้ําเย็น และ อบต.วังน้ําเย็น หมูท่ี 2 ต.วังน้ําเย็น จํานวน 55,200 บาท 
ไปยัง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลองสงน้ําและฝงทอระบายน้ํา หมูท่ี 1 
ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายสุรพล  จาสอาด ถึงบริเวณท่ีดินนายถวัลย  จันทรส 
สภาพเดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
1,160.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 
เมตร ลึ ก  1.50 เมตร ยาว 1,160.00 เมตร   หรือ มีปริมาตรดิน ขุดไมน อยกว า 
1,160.00 ลูกบาศกเมตร และฝงทอระบายน้ํา จํานวน 2 แหง แหงท่ี 1 บริเวณท่ีนายก
ลอม  พันธุเทียบ ใชทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 7 ทอน แหงท่ี 2 
บริเวณท่ีนายเสมียน  ออนเฉียบ ใชทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 7 
ทอน อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 278 ท่ี 1 จึงเสนอสภา อบต. 
พิจารณาตอไป 

 
 
 
              /ประธานสภา... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 55,200 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 2. กองชางขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 
ตําบลวังน้ําเย็น บริเวณหนาอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพชุมชนจํานวน 
50,100 บาท  ไปยัง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวัง
น้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนางกรองแกว บุษดี ถึงบริเวณท่ีดินนางทัศนีย เขียวสัมฤทธิ์ สภาพ
เดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,380.00 
เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 1,380.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,380.00 ลูกบาศก
เมตร อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 279 ท่ี 2 จึงเสนอสภา อบต. 
พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 50,100 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 3. กองชางขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น บริเวณหนาอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสงเสริมอาชีพชุมชนจํานวน 49,900 บาท  ไปยัง แผนงานการเกษตร งาน
อนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายสํารวย สวาง
อารมณ ถึงบริเวณเขตติดตอ หมูท่ี 2  ขางท่ีดินนายคํามี  อนุศรี  สภาพเดิมปากคลองกวาง 
4.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ตองการขุดลอก
คลองใหมีขนาดปากคลองกวาง 4.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,375.00ลูกบาศกเมตร อยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 280 ท่ี 3 จึงเสนอสภา อบต.พิจารณา
ตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 49,900 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 4. กองชางขอโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสวน
เชื่อมตอ รพ.สต.วังน้ําเย็นและ อบต.วังน้ําเย็น หมูท่ี 2 ต.วังน้ําเย็น จํานวน 37,700 บาท 
ไปยัง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จาก
บริเวณท่ีดินนายชาญ   กาลวัย ถึงบริเวณท่ีดินนางสุนทร อดทนดีสภาพเดิมปากคลองกวาง 
3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร ตองการขุดลอก
คลองให มีขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร ยาว 
1,040.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,040.00 ลูกบาศกเมตร อยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 281 ท่ี 4 จึงเสนอสภา อบต.พิจารณา
ตอไป 

 
 
            /ประธานสภา... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 37,700 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 5. กองชางขอโอนงบประมาณแผนงานสรางความเข็งแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน คาใชจาย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลวังน้ําเย็น
จํานวนเงิน 47,900 บาท ไปยังแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม        
งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา 
หมู ท่ี 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 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
2,040.00 ลูกบาศกเมตร อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 282 จึง
เสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 47,900 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. - 6. กองชางขอโอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบางปลามา จํานวน 70,800 บาท ไปยังแผนงานการเกษตร งาน
อนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณแพปลาแมกิมลี้  ถึงบริเวณ
ท่ีดินนางโสภา  พรมใจม่ันสภาพเดิมปากคลองกวาง 4.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาดปากกวาง 4.00 เมตร 
กนกวาง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 1,950.00 ลูกบาศกเมตร อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 283 
ท่ี 6 จึงเสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 70,800 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   - 7. กองชางขอโอนงบประมาณแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน  
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริม  
    เหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากศาลาบานดอนทอง ถึงท่ีดินนายมาโนช แกวเมฆ  
    จํานวน 912,700.- บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 
    ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต. กําหนด) จากศาลาบานดอนทอง ถึงท่ีดินนายมาโนช แกวเมฆ 
    สภาพเดิมปากคลองกวาง 4.00 เมตร กนคลองกวาง 1.50 เมตร ลึก 2.40 เมตร ระยะทาง  
    272.00 เมตร ตองการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กใหมีขนาดปากคลองกวาง 2.53  
    เมตร กนคลองกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 272.00 เมตร 
    พรอมฝงทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.06 เมตร จํานวน 1 จุด รวม 8 ทอน พรอมปาย 
    ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 
 
 
 
                  /ตามขอบัญญัติ... 
 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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    ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  
    หนา 41 ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คา 
    ท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
    หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากศาลาบานดอนทอง  ถึงท่ีดินนายมาโนช   
    แกวเมฆ สภาพเดิมปากคลองกวาง 4.00 เมตร กนคลองกวาง 1.50 เมตร ลึก 2.40 เมตร  
    ยาว 272.00 เมตร ตองการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กใหมีขนาดปากคลองกวาง  
    2.53 เมตร กนคลอง กวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 272.00 เมตร 
    พรอมฝงทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 จุดรวม 8 ทอน พรอมปาย 
    ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา  
    246 ท่ี 187 จึงเสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 912,700.- บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
    3.2 ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 
นายก อบต.   -  1. กองชางขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2562 แผนงาน 
    การเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา
    และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ําพรอมฝงทอ หมูท่ี 4  
    ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดินนางสุพรรณ  กิตติสุนทราภรณ ถึงท่ีนานางตุ วงษบัณฑิต จํานวน  
    19,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง ระบายน้ําพรอมฝงทอ หมูท่ี 4 ตําบล 
    วังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากท่ีดินนางสุพรรณ  กิตติสุนทราภรณ ถึงท่ีนานางตุ    
    วงษบัณฑิต สภาพเดิมปากคลอง กวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
    ระยะทาง 400.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด ปากกวาง 3.00 เมตร กนกวาง 1.00 
    เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 400.00  
    ลูกบาศกเมตร และฝงทอ PVC ชั้น  8.5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว จํานวน 2 ทอน ตั้งจาย
    จากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป  อยูในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณ
    รายจายประจําป พ.ศ.2562 หนา 41 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนโครงการขุดลอกคลอง 
    ระบายน้ําพรอมฝงทอ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดินนางสุพรรณ  กิติสุนทราภรณ       
    ถึงท่ีนานางตุ วงษบัณฑิต จํานวน 19,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลองระบายน้ําพรอม
    ฝงทอ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต. กําหนด) จากท่ีดิน นางสุพรรณ กิติสุนทราภรณ ถึง
    ท่ีนานางตุ วงษบัณฑิต สภาพเดิมปากคลองกวาง 3.00 เมตร กนคลองกวาง 1.00 เมตร ลึก  
    1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด ปากคลองกวาง 3.00 เมตร กน
    คลองกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 400.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา  
      400.00 ลกูบาศก เมตร และฝงทอ PVC ชั้น 8.5 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว จํานวน 2  
    ทอน ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป อยูในแผนพัฒนา ทองถ่ิน (พ.ศ.2561- 
    2565) หนา 292 ท่ี 17 จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตอไป 
ประธานสภา อบต.   - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   -  2. กองชางขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2562  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดิน 
    และสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซม 
 
 
 
             /ถนนลาด... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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    ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็นจากท่ีดิน นางรัตนภรณ สุวรรณพงษ 
    ถึงท่ีดินนายบท  แจงใจด ีจํานวน 870,600.- บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางแอส 
    ฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด)  จากท่ีดินนางรัตนภรณ 
    สุวรรณพงษถึงท่ีดินนายบท  แจงใจด ีผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 470.00 เมตร 
                                                 หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 1,410.00 ตารางเมตร พรอมปาประชาสัมพันธ
    โครงการ จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
    คําชี้แจงเปนโครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น จาก 
    ท่ีดินนางรัตนภรณ สุวรรณพงษ ถึงท่ีดินนายบท แจงใจดี จํานวน 870,600.- บาท เพ่ือจายเปน
    คาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลท ติกคอนกรีต หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต. กําหนด) 
    จากท่ีดินนางรัตนภรณ สุวรรณพงษ ถึงท่ีดินนายบท  แจงใจดี ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
    ยาว 470.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 1,410.00 ตารางเมตร  
    พรอมปายประชาสัมพันธ โครงการ 1 ปาย ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป อยูใน 
    แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 187 ท่ี 127 จึงเสนอสภา อบต.พิจารณา 
    ตอไป 
ประธานสภา อบต.   - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   

    3.3 พิจารณาจายขาดเงินสะสม 

ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจงระเบียบฯ 

เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561ขอ 
89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

 1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรอืกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

 3.  ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไว
อีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงาน
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 4. เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใชจายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเสถียรภาพในระยะยาว 

 
 
 
 
              /ตามหนังสือ... 

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



-7- 
 ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว2150 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 เรื่องซักซอมความ

เขาใจเก่ียวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไป
อยางถูกตองตามเจตนารมณของระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ อันเปนการรักษา
ไวซ่ึงวินัยทางการเงินและการคลัง จึงใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชจายเงินสะสม 3 กรณีการจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีมิใชเรื่องเรงดวนใหตั้งงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของแลวขอเชิญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง 

นายก อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงระเบียบไปแลวนั้น สภาองคการ
บริหารสวนตําบลไดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ในวันนี้ (วันท่ี 24 
กรกฎาคม 2562) มีมติใหโอนงบประมาณรายจายในการบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชนแตยังไมเพียงพอในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงขอเสนอ 

 โครงการตางๆ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดพิจารณาจายขาดเงินสะสม 
มีรายละเอียด ดังนี้ ดวยถนนเกิดชํารุดเสียหายมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงใหอยูใน
สภาพท่ีสัญจรไปมาสะดวกและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมมีรายละเอียดดังนี้
อบต.วังน้ําเย็น มีเงินสะสม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562   

 จํานวน 11,852,270.50 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 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จํานวน 6,402,270.50 บาท 
 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มีรายละเอียดดังนี้ โครงการรื้อถนนคอนกรีตพรอมลงหินคลุก 

สายบานโพธิ์แดงซอย 6 หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากขางศาลา
รวมใจบานโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายฮงฮะ แกววิชิต กม.ท่ี 0+120 ถึง กม.ท่ี 0+720 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 
2,100.00 ตารางเมตร คิดเปนเงินงบประมาณ 449,700.00 บาท จึงเสนอสภา อบต.
พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. -มีสมาขิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและ 
  ลงมต ิ
มตท่ีิประชุม - มีมติอนุ มัติ ใหดํ าเนินการโครงการดังกลาวได  โดยจายขาดเงินสะสม เปน เงิน  

449,700.-บาท เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 
         /ระเบียบวาระท่ี... 

 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา  อบต. - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 

นายก อบต.  -  ดวยอําเภอบางปลามาแจงเรื่อง การปดใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใหการดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบตามโครงการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนทางดานการทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนเปนไปดวยความเรียบรอยและปองกันไมใหเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนและหนวยงานตางๆ จึงขอใหแจงประชาสัมพันธประชาชนใหทราบถึงความจําเปน
และระยะเวลาท่ีตองปดใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียน
อําเภอบางปลามา ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

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 
 


