
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธ ที่ 27 กมุภาพันธ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  
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 - 
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 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. -  ขอขอบคุณผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสนับสนุนเงินรางวัล 

อาหาร และรถจักรยานในการจัดงานวันเด็ก เม่ือวันเสาร ท่ี 12 มกราคม 2562 ณ ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2561 วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 วามีอะไรแกไข
เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2561 
 วันท่ี  21  ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑  การกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป ๒๕62 และปถัดไป 
ประธานสภา อบต.  การกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป ๒๕62 และปถัดไป   ขอเชิญเลขานุการ 
  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ชี้แจงระเบียบฯ 
 

เลขานุการสภา   อบต.   - ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลาย
สมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน และขอ  ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป
ถัดไป  และระยะเวลาของสม ัยประช ุมสาม ัญประจําป สม ัยแรกของป ถ ัดไป  ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย  แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมี
กําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
และมีกําหนดก่ีวัน   

 
 
 
 
 

3/ประธานสภา... 
 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา อบต.   -  ขอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕62 และปถัดไป 

มติท่ีประชุม    -  มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕62 จํานวน ๔ สมัย ดังนี้ 
     สมัยท่ี ๑ วันท่ี 14 - 28  กุมภาพันธ ๒๕62 
     สมัยท่ี  ๒ วันท่ี 17 - 31 พฤษภาคม ๒๕62 
     สมัยท่ี ๓ วันท่ี ๑3 - ๒7  สิงหาคม ๒๕62 
     สมัยท่ี  ๔ วันท่ี 12 - 26 ธันวาคม ๒๕62 

 วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 
 (คือป พ.ศ. ๒๕๖3) วันท่ี ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕63 

มตท่ีิประชุม  -  เห็นชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง 

ครั้งท่ี 5 ขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
 

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

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 
ตอไป  รายละเอียดตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 ท่ีไดแจกใหทุกทานไป  

 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
                                           ครั้งท่ี 5 ขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 
 
 
 
 

/3.3 พิจารณา... 

 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 3.3 พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
ประธานสภา  อบต.  -  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต.  -  สํานักปลัด อบต. ขอโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร    
       (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท ไปยัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป     
      งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะประชุม จํานวน    

   25,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม รายละเอียดดังนี้ 
 - โตะประชุมโลง      ขนาด 180 x 60 x 75 cm จํานวน 6 โตะ 
 - โตะโคงมุม  ขนาด        60 cm จํานวน ๔ โตะ 
 - โตะประชุมโลง ขนาด 120 x 60 x 75 cm จํานวน ๒  โตะ    
 เพ่ือใชในการประชุมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
 ไมมีกําหนดไวในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ จัดหาตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได จึงเสนอ

สภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นพิจารณาตอไป 
ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มตท่ีิประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป คาตอบแทน 
      พนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท ไปจัดซ้ือโตะประชุม ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   -  กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน  งบเงินอุดหนุน   เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนสวนราชการ   อุดหนุนสํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค  อําเภอบางปลามา  จํานวน  162,500  บาท   ไปยังโครงการซอมแซมถนนลง
หินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี  5  ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนานายทองอินทร  วงษจําปา 
ถึงสุดเขตบริเวณคลองรางเทียน ขนาดผิวจราจรกวาง 2.5 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  325.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประสัมพันธโครงการ จํานวน 
1  ปาย  รวมเปนเงินท้ังสิน้  162,500  บาท  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
จึงเสนอ สภา อบต.พิจารณา ตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน   อุดหนนุสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  

อําเภอบางปลามา  จํานวน  162,500  บาท ไปยัง โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอม
ปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนานายทองอินทร วงษจําปา ถึงสุดเขตบริเวณ
คลองรางเทียน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต.   -  กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
    งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนานายชูชาติ เพ็งอน ถึงศูนยปฏิบัติธรรมไตรลักษณ จํานวน  
492,000.- บาท ไปยังแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบดําเนินงาน  
คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยใชรถแบ็คโฮวลงโปะ เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาวัชพืช
ในลําคลองระบาย 1 ซาย สองพ่ีนอง  หมูท่ี 2 ,4 ,5 ตําบลวังน้ําเย็น ขนาดปากคลองกวาง 
20.00 เมตร ระยะทาง 11,500.00 เมตร คิดเปนปริมาตรพ้ืนท่ี 230,000.00 ตาราง
เมตร ปริมาณวัชพืชเฉลี่ย 45 ตัน/ไร   

  
 
 
 

            /คิดเปนปริมาณ...  

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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              คิดเปนปริมาณวัชพืช 6,469.00 ตัน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 492,000.00 บาท  
 จึงเสนอ สภาอบต. พิจารณาตอไป        

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมต ิ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น 
      จากท่ีนานายชูชาต ิเพ็งอน ถึงศูนยปฏิบัติธรรมไตรลักษณ จํานวน 492,000.- บาท ไปยัง
      โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยใชรถแบ็คโฮวลงโปะ เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหา 
      วัชพืชในลําคลองระบาย 1ซาย สองพ่ีนอง  หมูท่ี 2 ,4 ,5 ตําบลวังน้ําเย็น ดวยคะแนน
      เสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   -  กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
      งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ 
   ซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ต.วังน้ําเย็น จากท่ีนานายสมัย แอสมจิตต  

ถึงท่ีนานายขํา ศรีทอน จํานวน 430,900.- บาท  ไปยังโครงการปรับปรุงถนนโดย 
ปูผวิพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานวังน้ําเย็นซอย 10 หมูท่ี 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 หรือคิดเปนพ้ืนท่ีทําการไม
นอยกวา 1,026.00 ตารางเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 430,900.- บาท  จึงเสนอสภา 
อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4           
ต.วังน้ําเย็น จากท่ีนานายสมัย แอสมจิตต ถึงท่ีนานายขํา ศรีทอน จํานวน 430,900.- บาท  
ไปยังโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานวังน้ําเย็น   
ซอย 10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  

นายก อบต. -  กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 216,800.- บาท แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการแขงขันกีฬา 
นักเรียนเยาวชนและประชาชน จํานวน 100,000.- บาท  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจาง 
สมาชิกสภา และผูบริหาร อบต. จํานวน 50,700.- บาท ไปยังแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ 
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 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 รวมเปนเงิน ท้ังสิ้น 
367,500.- บาท จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

 
 
 
 

 
       /ประธานสภา... 

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

มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข เงินเดือนพนักงาน จํานวน 216,800.- บาท 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและ 
      ประชาชน จํานวน 100,000.- บาท แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการฝกอบรมและทัศน
      ศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจาง สมาชิกสภา และผูบริหาร อบต.จํานวน 50,700.- บาท  

ไปยังโครงการปรับปรุงถนนโดยปูผิวพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานดอนยอซอย 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 หรือคิด
เปนพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 875.00 ตารางเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 367,500.- บาท  
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

นายก อบต. -  กองชาง ขอโอนงบประมาณแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 50,000 
บาท โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 64,300 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 114,300 บาท ไป
ยังแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานงบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดดังนี้ 1.ติดตั้งรั้วเหล็กรอบอาคาร ยาว 48.00 เมตร       
2. ติดตั้งฝาตาขายเหล็ก เพ่ือปองกันนก ขนาดกวาง 11.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 114,300.- บาท จึงเสนอสภา อบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต.  - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม  - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการครอบครัว

สัมพันธ จํานวน 50,000 บาท โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 64,300 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 114,300 บาท ไปยังโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    

     3.4 พิจารณาจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561      
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปน
การเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แตละประเภทตามระเบียบแลว 3. ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจาย
ดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจาย
ประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 
 
 

/4.เมื่อไดรับ... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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 4. เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใชจายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเสถียรภาพในระยะยาว 

 ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว2150 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 เรื่องซักซอมความ
เขาใจเก่ียวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไป
อยางถูกตองตามเจตนารมณของระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ อันเปนการรักษา
ไวซ่ึงวินัยทางการเงินและการคลัง  

 จึงใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายเงินสะสม 3 
กรณีการจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมิใชเรื่องเรงดวนใหตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของแลวขอเชิญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง 

นายก อบต. - ตามท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงระเบียบไปแลวนั้น สภาองคการ
บริหารสวนตํ าบลไดประชุมสภาองคการบริหารสวน ตําบลวั งน้ํ า เย็น  ในวันนี ้             
(วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562) มีมติใหโอนงบประมาณรายจายในการบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชนแตยังไมเพียงพอในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
จึงขอเสนอโครงการตางๆ ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ไดพิจารณาจายขาด
เงินสะสม มีรายละเอียด ดังนี้ ดวยถนนเกิดชํารุดเสียหายมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง
ใหอยูในสภาพท่ีสัญจรไปมาสะดวกและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึง
เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมมี
รายละเอียดดังนี้  

 อบต.วังน้ําเย็น มีเงินสะสม ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562   
 จํานวน 12,499,640.87 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 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 จํานวน 7,049,640.87 บาท 
 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มีรายละเอียดดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานโพธิ์แดงซอย 6 หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
 
 
 
 
 

/จากขางศาลา... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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  จากขางศาลารวมใจบานโพธิ์แดง ถึงท่ีดินนายฮงฮะ แกววิชิต กม.ท่ี 0+120 ถึง กม.ท่ี 

0+720 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการ
ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 419,400.00 บาท 

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

419,400.-บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา  อบต. - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
 

นายก อบต.  1. เรื่องขยะ ขอความรวมมือสมาชิกทุกทานคัดแยกขยะในบานของทาน เพ่ือเปนตัวอยาง
ใหกับประชาชน  

 2. เรื่องยาเสพติด ขอใหสมาชิกทุกทานชวยดูแลตรวจสอบผูเก่ียวของกับยาเสพติด ในหมูบานของ
ทาน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

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 
 


