
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 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 - 
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 
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เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญสมาชิกทุกทาน รวมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาการ
เปรียญวัดวังน้ําเย็น การแตงกาย 1.ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก 2.
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน  3.ประชาชน : ชุดผาไทย/
สุภาพ โทนสีเหลือง กําหนดการตามเอกสารท่ีแจกทุกทานไป 
- ขอขอบคุณ สมาชิกสภา อบต. ทุกทานท่ีไปรวมกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ  
5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 วามี
อะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 
วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. 3.1 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2563  
 - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต. - 1. ดวยสํานักปลัด ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเก็บเอกสารพรอมขารองตู ขนาด 
W149.0×D40.6.6×H174.8 CM. จํานวน 9,100 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตู
เก็บเอกสารพรอมขารองตู ขนาด W149.0×D40.6.6×H174.8 CM. จํานวน 1 ตู 
เพ่ือใชตามความจําเปนและเหมาะสม ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
จัดหาตามราคาทองถ่ินเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 8 
ไปยังแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน จัดซ้ือตูเก็บเอกสารพรอมขารองตู ขนาด W149.0×D40.6×H174.8 
CM. จํานวน 9,100 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารพรอมขารองตู ขนาด 
W149.0×D40.6×H174.8 CM. จํานวน 1 ตู เพ่ือใชตามความจําเปนและเหมาะสม 
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัดหาตามราคาทองถ่ินเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป  

 

      
 
 

3/(พ.ศ.2561... 
 

(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 8 
จึงเสนอ สภา อบต. วังน้ําเย็น พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม -  มีมติอนุ มัติ โอนงบประมาณ จัด ซ้ือตู เ ก็บ เอกสารพร อมขารองตู  ขนาด 

W149.0×D40.6×H174.8 CM. จํานวน 9,100 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอก
ฉันท 

 2. ดวยกองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ
ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จํานวน 
213,900 บาท จากบริเวณขางรพ.สต.วังน้ําเย็น ถึงท่ีดินนางประสิทธิ์ ชางเผือก เพ่ือ
จายเปนคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จาก
บริเวณขางรพ.สต.วังน้ําเย็น ถึงท่ีดินนางประสิทธิ์ ชางเผือก ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 390.00 
ลูกบาศกเมตร เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 
2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 6 ขอ
โอนไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ํา
เย็น จํานวน 213,900 บาท จากบริเวณขางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังน้ํา
เย็น ถึงท่ีดินนางประสิทธิ์ ชางเผือก เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณขางรพ.สต.วังน้ําเย็น ถึงท่ีดินนาง
ประสิทธิ์ ชางเผือก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 390.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 6 จึงเสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

หมูท่ี 2 จํานวน 213,900 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
3. ดวยกองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ
ซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณ
ท่ีนานายสมิง สุขเจริญนุกูล ถึงบริเวณท่ีนานายพอน ดิษฐธวัช จํานวน 84,300 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ํา
เย็น จากบริเวณท่ีนานายสมิง สุขเจริญนุกูล ถึงบริเวณท่ีนานายพอน ดิษฐธวัช ขนาด
ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 615.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
153.75 ลูกบาศกเมตร เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 23 
ขอโอนไปยังโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวัง
น้ําเย็น จากบริเวณท่ีนานายสมิง สุขเจริญนุกูล ถึงบริเวณท่ีนานายพอน ดิษฐธวัช 
จํานวน 84,300 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ  
 
 

 

4/หมูท่ี 6 ตําบล... 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีนานายสมิง สุขเจริญนุกูล ถึงบริเวณท่ีนานาย
พอน ดิษฐธวัช ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 615.00 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 153.75 ลูกบาศกเมตร เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 23 จึงเสนอ
สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณโครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

หมูท่ี 6 จํานวน 84,300 บาท ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 
ประธานสภา อบต. 3.2 พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2563 
 - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต.  1. ดวยสํานักปลัดขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน

บริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 
8,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200×1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200×600 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือสามารถใชงาน
ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 
 

 

5/(เกณฑราคา… 
 

(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 63 ลําดับท่ี 3 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปนจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือ
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200×1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200×1,200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง  
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 63 ลําดับท่ี 3   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันท 

 
 
 

6/นายก อบต.… 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต.  2. กองคลังขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ขอ
แกไขเปลี่ยนแปลง เปนจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจายเปน
คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง จึง
เสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 

เปนเงิน 60,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 3. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากบริเวณบานนางเอ้ือน สังข
วรรณะ ถึงบริเวณบานนางลําดวน  สันติเกสรี จํานวน 170,200 บาท เพ่ือจายเปน
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น  (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
จากบริเวณบานนางเอ้ือน  สังขวรรณะ ถึงบริเวณบานนางลําดวน  สันติเกสรี ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทํา
การไมนอยกวา240.00  ตารางเมตรไหลทางตามสภาพขางละ 0-0.30 เมตร พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1 หนาท่ี 48 ลําดับท่ี 9 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 49 ลําดับท่ี 9 นอกนั้น
ขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 4. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีต หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากบริเวณท่ีดินนายเจริญ 
วงษบัณฑิต ถึงท่ีดินนายพิน จันทราซ่ือ จํานวน 499,300 บาท เพ่ือจายเปนคา
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก
บริเวณท่ีดินนายเจริญ  วงษบัณฑิต  ถึงท่ีดินนายพิน  จันทราซ่ือขนาดปากกวาง 0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทาง 234.00 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 12 ขอ
แกไขเปลี่ยนแปลง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 52 ลําดับท่ี 12 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา 
อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 

 

7/นายก อบต.... 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. 5. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการกอสรางหองน้ําประชาชน 
หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน 
จํานวน 650,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําประชาชน หมูท่ี 3 ตําบลวัง
น้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 21.00 ตารางเมตร เปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 47 ลําดับท่ี 8 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 48 ลําดับท่ี 8 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 6. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการกอสรางอางวิดน้ํา หมูท่ี 3

ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) บริเวณสะพานดอนโก (ขางท่ีนายเต็กลี  แซ
ลิ้ม) จํานวน 66,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางอางวิดน้ํา หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) บริเวณสะพานดอนโก (ขางท่ีนายเต็กลี  แซลิ้ม) ขนาดกวาง 
2.00  เมตร ยาว 3.00 เมตร พรอมฝงทอ คอนกรีตเสริมเหล็กเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 7 ทอน เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 
ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 7 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 47 ลําดับท่ี 7 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา 
อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 7. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายสมยศ  จันทร ถึงบริเวณท่ีดิน
นางลออ สารสุวรรณ จํานวน 493,600 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายสมยศ  จันทร ถึงบริเวณ
ท่ีดินนางลออ สารสุวรรณขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 900.00 ลูกบาศกเมตรพรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 3 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 43 ลําดับท่ี 3 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา 
อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 

 

8/นายก อบต.... 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
 



-8- 
 

นายก อบต. 8. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีนางประเสริฐ  กาญจนะ  
ถึงท่ีนายวานิช จานสิบสี จํานวน 82,200 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนโดยลง
หินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีนางประเสริฐ  
กาญจนะ ถึงท่ีนายวานิช จานสิบสี ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 600.00  
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 150.00 ลูกบาศกเมตร เปนไป 
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 52 ลําดับท่ี 13 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 53 ลําดับท่ี 13 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 9. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนายผวน  ยอดอานนท ถึง
บานพักชลประทาน จํานวน 149,700 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนายผวน  ยอดอานนท ถึง
บานพักชลประทาน ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 910.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 273.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 40 ลําดับท่ี 1 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 41 ลําดับท่ี 1 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา 
อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 10. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนางลําดวน  ศรีบุศยดี ถึง
ท่ีดินนายประสาน  แดงประเสริฐ จํานวน 72,600 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซม
ถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนางลําดวน  
ศรีบุศยดี ถึงท่ีดินนายประสาน  แดงประเสริฐ ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 530.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 132.50 ลูกบาศกเมตรเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 5 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 5 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 

 

9/นายก อบต.... 

(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. 11. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนายประสาน  แดงประเสริฐ 
ถึงท่ีดินนางสาวอรุณี บุญมีรอด จํานวน 167,300 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีดินนายประสาน  แดง
ประเสริฐถึงท่ีดินนางสาวอรุณี บุญมีรอด ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทาง 
1,220.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 305.00 ลูกบาศกเมตร เปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 43 ลําดับท่ี 4 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 4 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 12. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณคอสะพานวัดวังน้ําเย็น ถึง
บริเวณท่ีนานางสาวน้ําคาง  สวางอารมณ จํานวน 263,200 บาท เพ่ือจายเปนคา
ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น  จากบริเวณคอ
สะพานวัดวังน้ําเย็น ถึงบริเวณท่ีนานางสาวน้ําคาง  สวางอารมณ ขนาดผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 480.00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 41 ลําดับท่ี 2 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 2 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 13. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนานางสาววราภรณ  ศรีหอมกลิ่น 
ถึงท่ีนานายวินัย  ศิลาวงษ จํานวน 85,000 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนานางสาววราภรณ  ศรีหอม
กลิ่น ถึงท่ีนานายวินัย  ศิลาวงษ ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 620.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 155.00 ลูกบาศก เมตรเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 50 ลําดับท่ี 11 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
หนาท่ี 51 ลําดับท่ี 11 นอกนั้นขอความคงเดิม จึงเสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 

 

10/นายก อบต.... 

(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. 14. กองชางขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนานางสาวสมัย ศรีระวงษ ถึง
ท่ีดินนางผดุงศรี  กําลังเสือ จํานวน 131,600 บาท เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนลง
หินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนานางสาวสมัย ศรีระ
วงษ ถึงท่ีดินนางผดุงศรี  กําลังเสือ ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 960.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 240.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 49 
ลําดับท่ี 10 ขอแกไขเปลี่ยนแปลง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หนาท่ี 50 ลําดับท่ี 10 นอกนั้นขอความคงเดิม จึง
เสนอ สภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ประธานสภา อบต. 3.3 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562 
 - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต.  - รายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ 2562 
 

องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  
ลําดับท่ี      โครงการ    งบประมาณ          
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน     

1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟลท หมูท่ี 2 บานวังน้ําเย็น           789,000 บาท   
         บริเวณศาลาท่ีพักผูโดยสารถึงบริเวณขางโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น  

2. โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3                           89,000 บาท    
    จากบริเวณท่ีดินนายสมควร กอนทอง ถึงบริเวณท่ีนายกิตติ กอนทอง  
3. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4               456,500 บาท    
   จากท่ีนานายสมัย แอสมจิตต ถึงท่ีนานายขํา ศรีทอน 
4. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5              149,000 บาท  
    จากบริเวณสี่แยกบานนางกัญญา โมมินทร ถึงบริเวณบานนายจําปา ศรีทิพย     
5. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6              449,000 บาท    
   จากท่ีดินนางเงิน ขําศิริ ถึงคลองลางเทียน    
6. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 7             149,000 บาท 
   จากท่ีดินนางปราณี ทองเชื้อ ถึงท่ีดินนายบวร ลิ้มจันทรทอง       
7. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น             14,900 บาท 

        จากทางหลวงหมายเลข 3318 ถึงท่ีดินนายบัว สวางอารมณ    
8. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น             32,400 บาท 

         จากท่ีดินนางมวย สวางอารมณ ถึงท่ีดินนายไกรสร สวางอารมณ  
9. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น             13,400 บาท 

จากบริเวณท่ีดิน นางพเยาว ทองเนื้อแปด ถึงบริเวณท่ีดินนานสนั่น สวางอารมณ 
 
 
 

11/10. โครงการซอม... 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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10. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น            66,100 บาท 
จากท่ีดินนางลําดวน ศรีบุศยดี ถึงท่ีดินนายไพสาน แดงประเสริฐ 

11. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น            32,400 บาท 
จากถนนลาดยางสาย 3318 ถึงท่ีดินนางหลา พันธุขะวงศ 

12. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น          152,300 บาท 
จากท่ีดินนายไพสาน แดงประเสริฐ ถึงท่ีดินนางสาวอรุณี บุญมีรอด 

13. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น           52,400 บาท 
จากบริเวณท่ีดินนายกมล กอนทอง ถึงท่ีดินนายนิคม ลอมเศรษฐี 

14. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น           59,900 บาท 
จากบานนางบุญเลิศ บุญเสม ถึงถนนคอนกรีตทางเขาประปา 

15. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น           12,400 บาท 
จากถนนคอนกรีตหนาบานนายสมปอง ทองพิกุล ถึงบานนายไสว น้ําใจดี 

16. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น           12,400 บาท 
จากถนนลาดยาง นายบุญเรือง วงษพันธุ ถึงบานนางตา จันทาซ่ือ 

17. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ ม.6                                 99,500 บาท   
จากท่ีดินนายลําภีร มานัน ถึงท่ีดินนายฮงฮะ แกววิชิต 

18. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ ม.6                               108,000 บาท                                         
จากท่ีดินนายประสงค พงษแขก ถึงท่ีดินนายสมชาย พงษแขก 

19. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5         124,500 บาท         
จากท่ีนานางเพ็ญศรี พงษแขก ถึงเขตติดตออําเภอเมือง 

20. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5         139,500 บาท 
จากท่ีนานางวารินทร ดีแนบเนียน ถึงท่ีดินนายโพธิ์ ดิษฐธวัช 

21. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5         169,000 บาท 
จากสะพานบานดอนยอถึงบอ ปลานายประวิทย ปฤษณารุณ  

22. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกล่ียเรียบหมูท่ี 5                              124,900 บาท   
จากท่ีนานางสมบูรณ สอิ้งทอง ถึงบริเวณท่ีนานางสุวรรณ กุลมุติ  

23. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5         137,400 บาท    
จากบริเวณท่ีนานางประเสริฐ กาญจนะ ถึงบริเวณท่ีดินนายวานิช จานสิบส ี 

24. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น        157,400 บาท    
จากท่ีดินบานนายประเสริฐ บาเปย ถึงขางบอปลานายสุรพล จาสะอาด 

25. โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น   170,900 บาท 
จากท่ีดินบานนายสํารวย สวางอารมณ ถึงท่ีดินนายคํามี อนุศรี 

26. โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น      89,900 บาท 
จากท่ีดินนางนวลฉวี นอยมหาพรหม ถึงท่ีดินนางรุงทิพย ศรีบุศยดี 

27. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น         112,400 บาท 
จากบริเวณท่ีนายมานิตย สุวัฒนมงคลชัย ถึงคลองชลประทาน  

28. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น         157,400 บาท 
จากบริเวณท่ีนายเต็กลี แซลิ้ม ถึงบริเวณคลองชลประทาน 

 
 
 

12/29. โครงการซอม… 
 

(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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29. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น         218,600 บาท 
จากบริเวณท่ีดินนายพาคม ปญสมคิด ถึงบริเวณท่ีดินนางเนิน ยอยรูรอบ  

30. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น  67,400 บาท 
     จากศูนยปฏิบัติธรรม ถึงเขตท่ีนานายวานิช จานสิบสี 
31. โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น    159,900 บาท 

จากบริเวณท่ีนานายแสวง กอนทอง ถึงคลองชลประทาน 
32. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น          395,000 บาท   

ตอจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงท่ีนางชั้น พิมพใจทัศน 
33. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น                        144,000 บาท   

จากถนนลาดยางถึงบานนางเทียน วงษพนัส 
34. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น                        149,000 บาท   

จากถนนคอนกรีตเขาประปา ถึงท่ีดินนางกฤษณา สถาพร   
35. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น          180,000 บาท 

จากท่ีดินนายปด วงษจันทรอินทร ถึงวัดวังน้ําเย็น  
36. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น          190,000 บาท 

จากถนนลาดยางสายดอนโก ถึงท่ีนายแสวง กอนทอง 
37. โครงการซอมแซมเสริมดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น      72,000 บาท 

จากถนนคอนกรีตนายบุญชู สรอยเพชร ถึงบานนายทวี สังขเจริญ  
38. โครงการเสริมดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น                        132,000 บาท 

จากถนนคอนกรีตศาลารวมใจโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายชําเรือง อุบลดี 
39. โครงการขุดลอกคลองดาดคอนกรีต หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น                41,000 บาท 

จากบานนายสวัสดิ์ กาญจนะ ถึงคลองชลประทาน 
40. โครงการรื้อถนนคอนกรีตพรอมลงหินคลุก สายบานโพธิ์แดง ซอย 6 หมูท่ี 6            449,000 บาท 

จากขางศาลารวมใจบานโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายฮงฮะ แกววิชิต กม.ท่ี 0+120  
ถึง กม.ท่ี 0+720 

41. โครงการกอสรางดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น                         493,000 บาท 
จากศาลาบานดอนทอง ถึงท่ีดินนานายมาโนช แกวเมฆ 

42. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น           479,738 บาท 
จากท่ีดินนางรัตนาภรณ สุวรรณพงษ ถึงท่ีดินนายบท แจงใจดี 

43. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น         150,000 บาท  
จากหนาบานนายคํานึง หยุยพันธุ ถึงท่ีนานายปรีชา บุญมายพันธุ 

44. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น         279,000 บาท  
จากบริเวณคอสะพานหลังวัดดอนยอ ถึงบริเวณท่ีนายจําปา ศรีทิพย 

45. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น 34,000 บาท 
จากท่ีนายณรงค ชัยจิตรารัช ถึงท่ีนายแบงค ประจักโชค  

46. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น 63,000 บาท     
จากบานนายยาม รูปดีเหมาะ ถึงบริเวณท่ีนายสมัย แอสมจิตต 

 
 

 
 

13/47. โครงการซอม... 
(นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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47. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น          16,000 บาท     
จากบานนางทองอินทร นุชวงษ ถึงบานนายสมศักดิ์ รุงเรือง 

48. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น          14,000 บาท     
จากถนนลาดยางทางเขาบานนายบุญเรือง วงษพันธุ ถึงบานนางสมหมาย แซลี้ 

49. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น 40,000 บาท     
จากท่ีนายภีร ดิษฐธวัช ถึงท่ีนายกิตติ มามัน 
 

2. ดานสังคม  
 1.   โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562        12,030 บาท        
 2.   โครงการอาหารกลางวันใหโรงเรียนวัดไผมุง                 234,000 บาท    
 3.   โครงการอาหารกลางวันใหโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น                458,000 บาท    
 4.   โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังน้ําเย็น)    608,809.60 บาท 
 

3. ดานการเมืองการบริหาร  
 1.   โครงการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น       95,000 บาท   
 

4. ดานส่ิงแวดลอม  
1. กําจัดผักตบชวาคลองระบายน้ํา 1 ซาย สองพ่ีนอง บริเวณหนาวัดวังน้ําเย็น             14,000 บาท   
2. ขุดลอกคลองสงน้ําและฝงทอระบายน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดิน   55,000 บาท  

นายสุรพล จาสะอาด ถึงบริเวณท่ีดินนายถวัลย จันทรส 
3. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณ                         50,000 บาท 

ท่ีดินนางกรองแกว บุษดี ถึงบริเวณท่ีดินนางทัศนีย เขียวสัมฤทธิ์ 
4. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายสํารวย สวางอารมณ      49,000 บาท 

ถึงบริเวณเขตติดตอ หมูท่ี 2 ขางท่ีดินนายคํามี อนุศรี 
5. ขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณแพปลาแมกิมลี้ ถึงบริเวณท่ีดิน    70,000 บาท 

นางโสภา พรมใจม่ัน 
6. โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายชาญ กาลวัย    67,000 บาท 

ถึงบริเวณท่ีดินนายคชา ลอพานิช 
7. โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณท่ีดินนายชาญ กาลวัย    52,000 บาท 

ถึงบริเวณท่ีดินนางสุนทร อดทนดี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา อบต.  - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต. - ดวย อบต.วังน้ําเย็นจะจัดงานวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารท่ี 11 มกราคม 2563 

เวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ ท่ีทําการ อบต.วังน้ําเย็น จึงขอเชิญทุกทานรวมงาน
ดังกลาว 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

 
 
 
 
 

14/ระเบียบวาระ… 
 

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

                                                                                               ปดประชุมเวลา 11.25 น. 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผูบันทึกการประชุม 
                (นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี) 
              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชําเรือง      อุบลดี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางมะลิ   ลอมเศรษฐี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางผดุงศรี   กําลังเสือ)   
 
 
     (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายสุรพล  จาสอาด) 
          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 
 


