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

วันศุกร ที่ 27 กันยายน 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 - 
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 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2562 วันท่ี 17 กันยายน 

 พ.ศ.๒๕62 วามีอะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ.2562 
 วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ.๒๕62 เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. 3.1 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ

ส่ิงกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. เรียนทานประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ผมขออนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมี

รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ 
ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติโอนงบประมาณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 ยังไม
สามารถกอหนี้ผูกพันทันภายในปงบประมาณ 2562 แตมีความจําเปน ตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ดังนี้ 

 1. โครงการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตาม
 แบบ อบต.กําหนด) จากบานนางคูณ บุญกลอม ถึงศาลาดอนทอง งบประมาณ
 จํานวน  138,200  บาท  

    2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเพ่ือขยายผิวจราจรใหกวางข้ึนโดยปูผิวลาดยาง  
                     แอสฟลทติกคอนกรีตสายบานวังน้ําเย็น ซอย 10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตาม
    แบบ อบต.กําหนด) จากกม.ท่ี 0+000 (คอสะพาน) ถึง กม.ท่ี 0+140 (ทางแยก
    ประปาหมูบาน) งบประมาณจํานวน  110,100 บาท  

         3. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานวังน้ําเย็นซอย  
     10 หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จาก กม.ท่ี 0+325 (ขาง
    บานนายสมยศ  จันทร) ถึงกม.ท่ี0+667 (ขางหลังบานนายไวพจน เพชรสุพรรณ)
    งบประมาณจํานวน 450,500 บาท 

4. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานดอนยอ ซอย 2 
หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) งบประมาณจํานวน 387,200 บาท  
5. โครงการขุดลอกคลองสงน้ํารางเทียน หมู ท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากคลอง
ชลประทาน ถึงหนองลาดควาย งบประมาณจํานวน 290,000 บาท 
 
 

 
 
              3/6.โครงการ... 
 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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6. โครงการซอมแซมพ้ืนหองศูนยฝกอาชีพตําบลวังน้ําเย็น หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น 
งบประมาณจํานวน 147,200  บาท 
7. โครงการซอมแซมพ้ืนอาคารอเนกประสงคบริเวณดานหนาศาลตายาย หมูท่ี 2 
ตําบลวังน้ําเย็น งบประมาณจํานวน 131,200  บาท 

    8. โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น บริเวณ 
    วัดไผมุง งบประมาณจํานวน 122,800 บาท 
   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,777,200 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสองรอย 
   บาทถวน) จึงเสนอสภา อบต.พิจารณาตอไป 
ประธาน สภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต. ไดชี้แจงไป ขอใหเลขานุการ สภา อบต.ชี้แจงระเบียบ 
เลขานุการ สภา อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี
ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติ
กันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  
กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยัง
มิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการ
ดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว  
กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน เม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสองแลว
หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้น
ตกเปนเงินสะสม 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ตามท่ีเลขานุการ สภา อบต. ไดชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของและขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
ท่ีประชุม - พิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน  
มติท่ีประชุม - อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวมท้ังสิ้น 1,777,200 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

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

  มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562   
มีข้ันตอนและวิธีการประเมินดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
2. ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมขอมูล 

 
 
 

4/3.เสนอผล... 
 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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3. เสนอผลการประเมินตนเองใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทราบและรับรอง 
4. สงผลการประเมินให สํานักงาน ก.ก.ถ. 
5. นําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภาขององคการ

บริหารสวนตําบล 
6. แจงผลการประเมินตนเองใหประชาชนทราบ 

 ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผลท่ีกําหนดเรียบรอย
 แลว  จึงขอเสนอขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินตนเองรายงานท่ีประชุมสภาองคการ
 บริหารสวนตําบล เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลตาม
 แบบรวบรวมขอมูลรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกทุกทานไป ประกอบดวยขอมูล
 พ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นมีดังนี้ 

ดานท่ี 1  โครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานท่ี 2  ผังเมือง 
ดานท่ี 3  ดานสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ดานท่ี 4  ดานการศึกษา 
ดานท่ี 5  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
ดานท่ี 6  ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน อาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน 
ดานท่ี 7 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานท่ี 8 ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภมิูปญญา ชาวบานและโบราณสถาน 

 การใหการบริการสาธารณะ ดังนี้ 
    ภารกิจท่ี 1 ถนนและการระบายน้ํา 
    ภารกิจท่ี 2 คลอง/ลําธาร บอน้ํา และแหลงน้ํา 
    ภารกิจท่ี 3 ระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบล (เฉพาะอบต.ท่ีมีระบบประปา) 
    ภารกิจท่ี 4 สะพาน 
    ภารกิจท่ี 5 ไฟจราจร ไฟสองสวาง และปายสัญญาณ 
    ภารกิจท่ี 6 การคมนาคมและขนสง 
    ภารกิจท่ี 7 ดานผังเมือง 
    ภารกิจท่ี 8 การสงเสริมการพัฒนาสตรี 
    ภารกิจท่ี 9 การสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ 
    ภารกิจท่ี 10 การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ 
    ภารกิจท่ี 11 การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและผูติดยาเสพติด 
    ภารกิจท่ี 12 การสาธารณสุขมูลฐาน 
    ภารกิจท่ี 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    ภารกิจท่ี 14 การศึกษาในระบบ 
    ภารกิจท่ี 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 
    ภารกิจท่ี 16 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ภารกิจท่ี 17 การจัดระเบียบชุมชน 
    ภารกิจท่ี 18 การจัดการความขัดแยง 
     
 
 

5/ภารกิจท่ี 19... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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    ภารกิจท่ี 19 การปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด 
    ภารกิจท่ี 20 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน 
    ภารกิจท่ี 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ภารกิจท่ี 22 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน 
    รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานไป จึงขอเสนอสภาองคการบริหารสวน 
    ตําบลเพ่ือทราบ        

 

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 
 


