
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันจันทร ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น  

 
ผูเขาประชุม 

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

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

 

ผูเขารวมการประชุม 

ที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายณรงค         ล้ิมจันทรทอง นายก อบต. วังน้ําเย็น ณรงค  ล้ิมจันทรทอง 
2 นายสุรินทร        ลอมเศรษฐี รองนายก อบต. วังน้ําเย็น สุรินทร  ลอมเศรษฐี 
3 นายเฉลิมชัย       แกววิชิต เลขานุการนายก อบต. วังน้ําเย็น เฉลิมชัย  แกววิชิต 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑0.๐๐  น. 
 
    เม่ือถึงเวลาประชุมและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นมาครบองคประชุม  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไปรวมบริจาคโลหิต วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 

2562 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา 
ท่ีประชุม   -   รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -   ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทาน ตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป 2562 
วันท่ี ๑3 สิงหาคม ๒๕62 วามีอะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น สมัยท่ี 
๓ ประจาํป 2562 วันท่ี ๑3 สิงหาคม ๒๕62   เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑  เรื่องพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕63  วาระท่ี  ๒  แปรญัตต ิ
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น มีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ไปเม่ือ วันท่ี 13 สิงหาคม  
2562 และไดสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาซ่ึงไดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติไปเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

ประธานคณะกรรมการ  - ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณ  
แปรญัตติ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ไมมีทานใดยื่นขอเสนอแปรญัตติแตอยางใด คณะกรรมการแปรญัตติได
พิจารณาเรียงรายขอแลวมีความเห็นใหคงไวซ่ึงรางเดิม จึงไดสงรางขอบัญญัติให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและ
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติใหคงไวซ่ึงรางเดิมและมีมติใหผานในวาระท่ี  
2  หรือไม   

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบตามรางเดิมและใหผานการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 2 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 
 
 

 
3/ประธานสภา... 

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



- 3 - 
ประธานสภา อบต.  -  ขอพักการประชุม  10  นาที 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต.  -  เม่ือครบกําหนดเวลาพักการประชุม  ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทุกทานกลับเขาท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการประชุมตอไป 
 

 วาระท่ี  3  การลงมติ 
ประธานสภา อบต.  -  เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามรางเดิมและใหผานการพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในวาระท่ี  2  แลว  ขอใหท่ี
ประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในวาระท่ี 3  ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2563 ไดดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณพ.ศ.2562 
ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. - 1. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน         

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 135,700 บาท โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
จํานวน 2,500 บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ท่ี  1 ตําบลวังน้ํ าเย็น      
(ตามแบบ อบต.กําหนด) จากบานนางคูณ บุญกลอม ถึงศาลาดอนทอง สภาพ
เดิมปากคลองกวาง 3.70 เมตร กนกวาง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ตองการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กใหมีขนาดปากคลอง
กวาง 2.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก ๑.5๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว 
78.๐๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย เปนเงินท้ังสิ้น 
138,200  บาท  
จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 138,200 บาท ไปยังโครงการกอสราง

คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
จากบานนางคูณ บุญกลอม ถึงศาลาดอนทอง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 2. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
จํานวน 50,000 บาท  

 
 
 

4/ไปยัง... 
 

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



- 4 -  
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 
9 จํานวน 50,000 บาท โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
จํานวน 10,100 บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางเพ่ือขยายผิวจราจรใหกวางข้ึนโดยปูผิวลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต สายบานวังน้ําเย็น ซอย 10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
จาก กม.ท่ี 0+000 (คอสะพาน) ถึง กม.ท่ี 0+140 (ทางแยกประปาหมูบาน) ขนาดผิว
จราจรกวาง 1.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไม
นอยกวา 210.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย เปน
เงินท้ังสิ้น  110,100 บาท   จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณา
ตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 110,100 บาท ไปยัง โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางเพ่ือขยายผิวจราจรใหกวางข้ึนโดยปูผิวลาดยางแอสฟลทติกคอน กรีต สาย
บานวังน้ําเย็น ซอย 10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 
0+000 (คอสะพาน) ถึง กม.ท่ี 0+140 (ทางแยกประปาหมูบาน) ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 3. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวพาราแอสฟลท ติกคอนกรีตสายบาน           
วังน้ําเย็น ซอย 10 หมู ท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 
0+325 ถึง กม.ท่ี 0+667 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 342.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา1,026.00 ตารางเมตร จํานวน 
430,900.- บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการสงเสริมเครือขายวัฒนธรรมตําบลวังน้ําเย็น 
จํานวน 19,600 บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีต สายบานวังน้ําเย็นซอย 10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น
(ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 0+325 (ขางบานนายสมยศ  จันทร) ถึง กม.ท่ี 
0+667 (ขางหลังบานนายไวพจน  เพชรสุพรรณ) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
342.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 1,060.00 ตารางเมตร 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย เปนเงินท้ังสิ้น 450,500  บาท      
จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 450,500 บาท  ไปยังโครงการซอมแซม

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานวังน้ําเย็นซอย 10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น
(ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 0+325 (ขางบานนายสมยศ  จันทร) ถึง กม.ท่ี 
0+667 (ขางหลังบานนายไวพจน  เพชรสุพรรณ) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 
5/นายก... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. - 4. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวพาราแอสฟลทติกคอนกรีตสาย
บานดอนยอซอย 2 หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 
0+555 ถึง กม.ท่ี 0+805 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 
250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 875.00 
ตารางเมตร จํานวน 367,500.- บาท แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการจัดทําแผนชุมชน 
จํานวน 19,700 บาท  ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานดอนยอ ซอย 2 หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.
ท่ี 0+555 (ท่ีนางเพ็ญศรี  พงษแขก) ถึง กม.ท่ี 0+805 (หนาคุมเจาปูเขาเขียว) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 875.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย เปนเงินท้ังสิ้น 387,200 บาท จึงเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 387,200 บาท ไปยังโครงการซอมแซม

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานดอนยอ ซอย 2 หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ํา
เย็น(ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 0+555 (ท่ีนางเพ็ญศรี  พงษแขก) ถึง 
กม.ท่ี 0+805 (หนาคุมเจาปูเขาเขียว)  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 5. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปา
ไม งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยใชรถแบ็คโฮว
ลงโปะ เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาวัชพืชในลําคลอง ระบาย 1 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 
2,4,5 ตําบลวังน้ําเย็น จํานวน 34,200.- บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง         
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก
คาพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายณรงค  ชัยจิตรารัช ถึง
ท่ีนายแบงค  ประจักโชค ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 62.50 ลูกบาศก เมตร เปนเงิน ท้ังสิ้น  
34,200 บาท จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
 
 
 
 

6/มติท่ีประชุม... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 34,200 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

ถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายณรงค  
ชัยจิตรารัช ถึงท่ีนายแบงค  ประจักโชค ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 6. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยใชรถแบ็คโฮวลงโปะ 
เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาวัชพืชในลําคลอง ระบาย 1 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 2,4,5 
ตําบลวังน้ําเย็น จํานวน 150,800.- บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ื นฐาน งบลงทุน  คา ท่ี ดินและสิ่ งกอสราง             
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากหนาบานนายคํานึง  หยุยพันธุ 
ถึงท่ีนานายปรีชา  บุญมายพันธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 275.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 150,800 บาท จึงเสนอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 150,800 บาท ไปยัง โครงการซอมแซมถนน

โดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากหนาบานนายคํานึง  
หยุยพันธุ ถึงท่ีนานายปรีชา  บุญมายพันธุ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 7. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม   
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยใชรถแบ็คโฮวลงโปะ 
เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาวัชพืชในลําคลอง ระบาย 1 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 2,4,5 
ตําบลวังน้ําเย็น จํานวน 279,700.- บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ื นฐาน งบลงทุน  คา ท่ี ดินและสิ่ งกอสราง             
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนโดย       
ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณคอสะพานหลังวัด
ดอนยอ ถึงบริเวณท่ีนายจําปา  ศรีทิพย ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
1,700.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 510.00 ลูกบาศกเมตร พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย รวมเปนเงินท้ังสิ้น  279,700  บาท     
จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 279,700 บาท ไปยัง โครงการซอมแซมถนน

โดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากบริเวณคอสะพาน
หลังวดัดอนยอ ถึงบริเวณท่ีนายจําปา  ศรีทิพย ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/นายก... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. - 8. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ
ดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผูบริหาร อบต. 
จํานวน 263,200.- บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากบานนายยาม  รูปดีเหมาะ ถึงบริเวณท่ีนายสมัย      
แอสมจิตต ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 480.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย   รวมเปนเงินท้ังสิ้น  263,200 บาท จึงเสนอสภา
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 263,200 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

ถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากบานนาย
ยาม รูปดีเหมาะ ถึงบริเวณท่ีนายสมัย  แอสมจิตต ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 9. กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 
120,200 บาท วัสดุกอสราง จํานวน 44,000 บาท แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000.- บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการเสริมถนนดินพรอม
ลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากถนนลาดยางท่ีดินนางเฉลี่ย วงษพันธุ ถึงบาน
นางกนกวรรณ จรูมเครือ จํานวน 75,800 บาท ไปยัง แผนงานการเกษตร         
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาสาธารณูปการ 
โครงการขุดลอกคลองสงน้ํ ารางเทียน หมู ท่ี  6 ตําบลวังน้ํ าเย็น จากคลอง
ชลประทาน ถึงหนองลาดควาย สภาพเดิมปากคลองกวาง 6.00 เมตร กนกวาง 
3.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร ตองการขุดลอกใหมีขนาด
ปากคลองกวาง 6 .00 เมตร กนกวาง 2 .40 เมตร ลึก 1 .80 เมตร ยาว 
3,700.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 7,992.00 ตารางเมตร เปน
เงินท้ังสิ้น  290,000 บาท จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น
พิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 290,000 บาท ไปยัง โครงการขุดลอก

คลองสงน้ํารางเทียน หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากคลองชลประทาน ถึงหนอง
ลาดควาย ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 
 
 

8/นายก... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. - 10 . กองชาง ขอโอนงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 4 
ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดินนายสนาน  ศรีเหรา ถึงบานนางจรรยา  พิมสามสี จํานวน 
147,200 .- บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โครงการซอมแซมพ้ืนหองศูนยฝกอาชีพตําบลวังน้ําเย็น หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น 
ขนาดกวาง 8.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 
131.20 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี ้
- งานรื้อกระเบื้อง(เดิม) ขนาดกวาง 8.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทํา    
  การไมนอยกวา    131.20 ตารางเมตร 
- งานปูนทรายรองพ้ืนกระเบื้อง ขนาดกวาง 8.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมี  
  พ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา    131.20 ตารางเมตร 
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 × 0.60 ขนาดกวาง 8.20 เมตร ยาว   
  16.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา    131.20 ตารางเมตร 
  เปนเงินท้ังสิ้น  147,200  บาท จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ํา    
  เย็นพิจารณาตอไป   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 147,200 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

พ้ืนหองศูนยฝกอาชีพตําบลวังน้ําเย็น หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท 

นายก อบต.  - 11. กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ จํานวน 
50,000 บาท โครงการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ จํานวน 
40,000 บาท โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุใน
ตําบลวังน้ําเย็น  จํานวน 11,200 บาท โครงการฝกอบรมสงเสริมและเขาถึงสิทธิ
และสวัสดิการของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม จํานวน 30,000 บาท 
ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ
ซอมแซมพ้ืนอาคารอเนกประสงคบริเวณดานหนาศาลตายาย หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ํา
เย็น มีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 123.71 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้ 
1. งานรื้อกระเบื้อง (เดิม) ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 7.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี      
    ทําการไมนอยกวา  86.40 ตารางเมตร 

     2. งานปูนทรายรองพ้ืนกระเบื้อง ขนาดกวาง 16.10 เมตร ยาว 7.20 เมตร และ     
                                              ขนาดกวาง 4.10 เมตร ยาว 1.90 เมตร รวมเปนพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา      
                                              123.71 ตารางเมตร 

 
 

 
9/3.งานปูกระเบื้อง... 

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



- 9 - 
 
3. งานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 × 0.60 เมตร ขนาดกวาง 16.10 เมตร  
    ยาว 7.20 เมตร และขนาดกวาง 4.10 เมตร ยาว 1.90 เมตร รวมเปนพ้ืนท่ี  
    ทําการไมนอยกวา  123.71 ตารางเมตร 
4. งานค้ิวอลูมิเนยีม ยาว 37.20 เมตร เปนเงินท้ังสิ้น  131,200  บาท 
จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 131,200 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

พ้ืนอาคารอเนกประสงคบริเวณดานหนาศาลตายาย หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต.  - 12. กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ ปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จาก
ถนนลาดยางท่ีดินนางเฉลี่ย วงษ พันธุ  ถึงบานนางกนกวรรณ จรูมเครือ จํานวน 
100,000 บาท ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจายในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จึง
เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท ไปยัง แผนงานเคหะและ

ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
คาใชจายในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

นายก อบต. - 13 . กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีดิน
นายสนาน  ศรีเหรา ถึงบานนางจรรยา  พิมสามสี  จํานวน 16,400 บาท 
ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากบานนางทองอินทร นุชวงษ 
ถึง บานนายสมศักด์ิ  รุงเรือง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หรอืมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 30.00 ลูกบาศกเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
16,400  บาท จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 16,400 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

ถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากบานนาง
ทองอินทร นุชวงษ ถึง บานนายสมศักดิ์  รุงเรือง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 
 
 

10/นายก... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. - 14. กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน  คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน จํานวน 14,800 บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 
ตําบลวังน้ํ าเย็น จากถนนลาดยางทางเขาบานนายบุญเรือง  วงษ พันธุ  ถึงบาน           
นางสมหมาย  แซลี้ ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 27.00 ลูกบาศกเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 14,800  บาท จึงเสนอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 14,800 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

ถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมู ท่ี  6 ตําบลวังน้ํ าเย็น จาก
ถนนลาดยางทางเขาบานนายบุญเรือง  วงษพันธุ ถึงบาน นางสมหมาย  แซลี้ 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 15. กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบางปลามา จํานวน 26,700 บาท 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภา และผูบริหาร 
อบต. จํานวน 13,600 บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 
ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายภีร ดิษฐธวัช ถึงท่ีนายกิตติ     มามัน ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 73.50 
ลูกบาศกเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 40,300  บาท 
จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.ไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 40,300 บาท ไปยัง โครงการซอมแซม

ถนนโดยลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายภีร 
ดิษฐธวัช ถึงท่ีนายกิตติ  มามัน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. - 16. ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลวังนํ้าเย็น 
บริเวณวัดไผมุง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  
 
 
 

 
11/ โดยมี 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังน้ี 
1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบซัมเมอรส(Submerssible Pump) ขนาด 
7.5 แรงมา 3 เฟส พรอม อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 
2. งานทอเหล็ก BS-M มอก. 277-2535 ประเภท 2 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 
6.00 เมตร หนา 3.6 มม. จํานวน 12 ทอน 
3. งานติดตั้งตูควบคุมปมน้ํา 7.5 แรงมา 3 เฟส 380 V พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู 
4. คาแรงลงซัมเมอรส และติดตั้งเดินระบบ จํานวน 1 รายการ 
เปนเงินท้ังสิ้น 122,800 บาท ไปยัง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลวัง
น้ําเย็น บริเวณวัดไผมุง พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย โดยมี
รายละเอียดโครงการ ดังนี ้
1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบซัมเมอรส(Submerssible Pump) ขนาด 
7.5 แรงมา 3 เฟส พรอม อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 
2. งานทอเหล็ก BS-M มอก. 277-2535 ประเภท 2 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 
6.00 เมตร หนา 3.6 มม. จํานวน 12 ทอน 
3. งานติดตั้งตูควบคุมปมน้ํา 7.5 แรงมา 3 เฟส 380 V พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู 
4. คาแรงลงซัมเมอรส และติดตั้งเดินระบบ จํานวน 1 รายการ 
เปนเงินท้ังสิ้น 122,800 บาท 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. - ขอเชิญทุกทานรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน ประจําปงบประมาณ 2562 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
หนองลาดควายพรอมระบบกระจายน้ํา หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี (แผนงาน/โครงการ ตามคําของบประมาณป 2563)         
ณ ศาลารวมใจ หมูท่ี 6 บานโพธิ์แดง อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ี   
วันอังคาร ท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/ระเบียบ... 

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



 
 

- 12 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา อบต.  -  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขา

ประชุม ขอปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา  11.5๕  น. 
 
 

     ลงชื่อ.......................................................... ผูบันทึกการประชุม 
      (นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
  

     ลงชื่อ................................................ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายชําเรือง     อุบลดี)      
  

     ลงชื่อ................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางมะล ิ    ลอมเศรษฐี)      
 

     ลงชื่อ.............................................. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางผดุงศรี   กําลังเสือ)      
 

     ลงชื่อ............................................................ ผูตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสุรพล    จาสอาด) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 


