
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2562 
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 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          อึ่งสุวรรณ 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 นายอภัย           ดําเกล้ียง ผูอํานวยการกองชาง อภัย  ดําเกล้ียง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       

-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2562 วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 

 วามีอะไรแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.2562 
 วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. 3.1 เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเวนการใช
จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยกําหนดมาตรการหลายมาตรการ เชน การใชจายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจ
ฐานรากดานการเกษตร การทองเท่ียว การลงทุน และไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุนเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และสามารถนําเงินสะสมมา
ใชในการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนดแนวทางการใชจายเงิน
สะสมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 5 ดาน ประกอบดวย 1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 2. ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3. ดานเศรษฐกิจและสังคม 4. ดาน
สงเสริมการทองเท่ียว และ 5. ดานการศึกษา และอาศัยอํานาจตามความในขอ 89/1 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อนุ มัติยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําเงินสะสมไปใชจายในการ
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได โดยยกเวนการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8๙ และใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร  

 
 
 
          /คาใชจาย... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจําเปน โดยคํานึงถึง
สถานะทางการเงินการคลัง และตองเสนอโครงการเพ่ือใชจายเงินสะสมตอสภาทองถ่ิน
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เทานั้น จึงเสนอโครงการตางๆ เพ่ือพิจารณาอนุมัติจาย
ขาดเงินสะสม  

ประธานสภา  อบต. -  ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

 1. ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

 3.  ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ
กันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 4 . เม่ือไดรับอนุ มัติให ใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ท้ังนี้
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 “ข อ  8 9 /1  ใน กรณี ท่ี มี ภ าร กิ จต าม น โยบ าย เร งด ว น ขอ งรั ฐบ าล ห รื อ
กระทรวงมหาดไทยและจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 
โดยมีความจําเปนตองใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
งบประมาณดังกลาวไมเพียงพอและไมตองดวยเง่ือนไขการใชจายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสํารองเงินสะสมตามขอ 87 และขอ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติ
ยกเวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงิน
สะสมไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธาน สภา อบต. - ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง 
นายก อบต. ขณะนี้ อบต.มีเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เปนเงิน 14,853,478.76 บาท 

กันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 3 เดือน  
จํานวน 2,100,000 บาท  
กันเงินคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจําเปน  
จํานวน 3,465,000 บาท 
 
 

          
            /ยอดเงินสะสม.... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ 1 ตุลาคม 2562 จํานวน 9,288,478.76 บาท          
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 6,555,000 บาท ไปใชจายตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
แกไขความปญหาความเดือดรอนของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.
กําหนด) ตอจากคอนกรีตเดิม(ศาลาบานดอนทอง) ถึงท่ีนางคูณ  บุญกลอม ผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 
0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 308.00 ตารางเมตร พรอมปาย 
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย เปนเงิน 209,900 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 5  ท่ี 1 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 209,900 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) ตอจากคอนกรีตเดิม(ท่ีนายใจ  มวงงาม) ถึงท่ีนายเสมียน  ออนเฉียบ ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 
0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร เปนเงิน  87,400 บาท
อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 6  
ท่ี 2 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 87,400 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) ตอจากถนนลาดยาง (ท่ีนายสมยศ  จันทร) ถึงท่ีนายประเทือง  ทองคง  ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทางตามสภาพขาง
ละ 0 - 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 705.00 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 489,800 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 7  ท่ี 3  

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 489,800 บาท
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) จากท่ีนางสาว  บุญสม  ลิ้มจันทรทอง ถึงท่ีนางจันทรแรม  ศศิธร ผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 0.30 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 166,700 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
– 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 8  ท่ี 4 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
 
 

 
            /มติท่ีประชุม... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 166,700 บาท
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.  5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) ตอจากถนนคอนกรีตเดิม (ท่ีนางไล  บุญยะวรรณ) ถึงท่ีนายสมบัติ  กอนทอง  ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขาง
ละ 0 - 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 705.00 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 489,800 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 9  ท่ี 5   

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 489,800 บาท
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.    6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต. 

กําหนด) จากถนนลาดยางสาย สพ.2037 บานวังน้ําเย็น – บานดอนไขเตา (ท่ีนายเภา  
หลีพันธุ) ถึงท่ีนางเสนาะ  สมศรีสุขผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอย
กวา 705.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 
489,800 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  หนา 10  ท่ี 6 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 489,800 บาท 

เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต. 

กําหนด) จากถนนลาดยางสาย สพ.2037 บานวังน้ําเย็น – บานดอนไขเตา(ท่ีนาง
สังเวียน  ทองศรีสุข) ถึงท่ีนายคําภา   สุริวงษ ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 90.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ0 - 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไม
นอยกวา 315.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปน
เงิน 153,200  บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 11  ท่ี 7 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 153,200 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.  8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) จากท่ีนางเพ็ญศรี  พงษแขก ถึงท่ีนางสาวละมัย  มีมิล  ผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 0.30 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 465,100 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 12  ท่ี 8 
 
 
 
          

         /ประธานสภา... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 465,100 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) จากหนาศูนยปฏิบัติธรรมไตรลักษณ ถึงท่ีนายวานิช  จานสิบสี  ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 0.30 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 308.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 207,200 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 13  ท่ี 9 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 207,200 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) ตอจากถนนคอนกรีต (นายผัน  พิมพสามสี) ถึงท่ีนายถวิล  น้ําใจดี  ผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขางละ 0 - 
0.30 เมตร หรือมี พ้ืน ท่ี ทําการไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร พรอมป าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1ปาย เปนเงิน  417,000 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 14  ท่ี 10      

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 417,000 บาท 

เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.  11) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.

กําหนด) ตอจากถนนคอนกรีตเดิม (ท่ีนางแดง  วงษเวียงจันทร) ถึงท่ีนายสมชาย  พงษแขก  
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพขาง
ละ 0 - 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 717.50 ตารางเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 489,900 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 15  ท่ี 11  

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 489,900 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 12) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (AC.) หมูท่ี 1 

ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตอจากถนนลาดยางสาย 3318 (ท่ีนางแหวน พันธุ
ชัย) ถึงท่ีนายสิทธิ์  บุญมีรอด ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา 700.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1ปาย เปนเงิน  232,000 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 16  ท่ี 12 
 
 

 
 
              /ประธานสภา... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 232,000 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   13) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (AC.) หมูท่ี 1  

ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด)จากท่ีนายสมจิตร  บุปผา  ถึงท่ีนายมนัส  แกวเมฆ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทําการไมนอยกวา  
1,120.00  ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1ปาย เปนเงิน
357,000 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  หนา 17  ท่ี 13 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 357,000 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   14) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (AC.) หมูท่ี 3  

ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตอจากถนนลาดยางสาย สพ.2007 (ท่ีนายพาลี  
โรจนบุญถึง) ถึงท่ีนายเต็กลี  แซลิ้มผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 
0 .05 เมตร หรือมี พ้ืน ท่ี ทํ าการไมน อยกวา 1 ,560 .00 ตารางเมตร พรอมป าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1ปาย เปนเงิน 494,000 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 18  ท่ี 14 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 494,000 บาท 
 เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.   15) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น  จากคลองชลประทาน ถึงท่ีนายกิตติ   

มามัน  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 3.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 3.50 เมตร กนกวาง 
1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
 1,575.00ลูกบาศกเมตรเปนเงิน 57,100 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 30  ท่ี 3 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 57,100 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 16) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนายโพ  ดิษฐธวัช ถึงท่ี

นายฮงฮะ  แกววิชิต  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 3.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 3.50 
เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 455.00 ลูกบาศกเมตรเปนเงิน 16,500 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 31  ท่ี 4 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 16,500 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

 
            /นายก อบต.... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต.   17) โครงการขุดลอกรองน้ํา หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนางบุญที  เผาพันธุศร ถึงท่ี 

นายเอ็บ  ชาวดอนคูณ สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 3.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 3.50 
เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 225.00 ลูกบาศกเมตรเปนเงิน 8,100  บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 32  ท่ี 5 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 8,100 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 18) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนายชําเรือง  อุบลดี ถึงท่ีนาย

พอน  ดิษฐธวัช  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 3.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 3.50 เมตร 
กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 247.00 ลูกบาศกเมตร เปนเงิน  8,900 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
– 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 33  ท่ี 6 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 8,900 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.  19) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนายสวงค  วงษเวียงจันทร ถึง

ท่ีนายเอ็บ ชาวดอนคูณ  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 3.50 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 3.50 
เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 393.00ลูกบาศกเมตรเปนเงิน 14,200 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 34  ท่ี 7 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 14,200 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 20) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น  จากคอสะพานไผเง ถึงคอสะพาน

ดอนทอง  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 3.00 เมตร กนกวาง 2.50 เมตร ลึก 0.90 
เมตร ยาว 1,177.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 3.00 เมตร กน
กวาง 2.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร ยาว 1,177.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 1,206.00 ลูกบาศกเมตรเปนเงิน 43,700 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 28  ท่ี 1 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 43,700 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 
                        /นายก อบต.… 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       

-9- 
นายก อบต. 21) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น  จากปอมตํารวจ ถึงท่ีนายณรงค  

พงษแขก  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 7.00 เมตร กนกวาง 6.00 เมตร ลึก 1.90 
เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 7.00 เมตร กน
กวาง 5.00 เมตร ลึก 2.40 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 3,485.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสมัพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 
126,500 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  หนา 29  ท่ี 2 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 126,500 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 22) โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 3 ตําบลวังน้ําเย็น  จาก

ท่ีนายเต็กลี   แซลิ้ม ถึงคลองชลประทาน  ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 
1,260.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 315.00 ลูกบาศกเมตรพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 172,700 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 19  ท่ี 15 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 172,700 บาท 
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
นายก อบต. 23) โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ี

นายสนาน ศรีเหรา ถึงท่ีนายธานินทร  จันทรผา ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว
1,045.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 261.25 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 143,300 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 20  ท่ี 16 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 143,300 บาท 
 

    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    
นายก อบต. 24) โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ี

นายสําราญ วงษบัณฑิต ถึงท่ีนางสุนี  จันทโชติ ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 
1,250.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 312.50 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน 171,400  บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 21  ท่ี 17 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 171,400 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท   
นายก อบต. 25) โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 5 ตําบลวังน้ําเย็นจากท่ี

นางเพ็ญศรี  พงษแขก ถึงท่ีนายจําปา  ศรีทิพย ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 300.00 ลูกบาศกเมตร  
 
 

 
 

     /พรอมปาย... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน  164,500 บาท อยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 หนา 22 ท่ี 18    

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 164,500 บาท 

เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต.  26) โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยเรียบ หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ี

นางสาวฉลวย เรือนเพชร ถึงท่ีนางบุญสง  ขําศิริ ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 625.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย เปนเงิน  342,800 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 23  ท่ี 19    

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 342,800 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
นายก อบต. 27)โครงการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมเปลี่ยนทอระบายน้ําเดิม จํานวน 

4 แหง หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) จากท่ีนายสําราญ  วงษบัณฑิต 
ถึงท่ีนายสมชาย  ศรีหอมกลิ่น สภาพเดิมปากคลองกวาง 5.00 เมตร กนกวาง  2.80  
เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 130.00 เมตร ตองการกอสรางคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหมีขนาดปากคลองกวาง 4.00 เมตร กนกวาง 0.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07
เมตร ยาว 130.00 เมตร  พรอมเปลี่ยนทอระบายน้ําเดิม จํานวน 4 แหง ดังนี้ 
แหงท่ี 1 ทางเขาบานนายสมศักดิ์    ศรีหอมกลิ่น ทอระบายน้ําเดิม ขนาดทอ คสล. Ø 0.40 
เมตร จํานวน 10.00 ทอน ตองการวางทอระบายน้ําใหม ขนาด คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 
10.00 ทอน  
แหงท่ี 2 ทางเขาบานนายมงคล    ศรีหอมกลิ่น ทอระบายน้ําเดิม ขนาดทอ คสล. Ø 0.40 
เมตร จํานวน 9.00 ทอน ตองการวางทอระบายน้ําใหม ขนาด คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 
10.00 ทอน  
แหงท่ี 3 ทอลอดถนน คสล.  ทอระบายน้ําเดิม ขนาดทอ คสล. Ø 0.30 เมตรจํานวน 
10.00 ทอน ตองการวางทอระบายน้ําใหม ขนาด คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 10.00 
ทอน 
แหงท่ี 4 ทางเขาบานนางฐิตาภรณ   หยุยพันธุ ทอระบายน้ําเดิม ขนาดทอ คสล. Ø 0.40 
เมตร จํานวน 10.00 ทอน ตองการวางทอระบายน้ําใหม ขนาด คสล.Ø 0.60 เมตร จํานวน 
10.00 ทอน 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปายเปนเงิน 304,800 บาท อยูในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 25  ท่ี 21 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 304,800 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  
 
 
 

 
 
            /นายก อบต.... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐ)ี      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. 28) โครงการขุดลอกรองน้ํา  หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น  จากท่ีนายชวลิต   จันทรผา ถึงท่ี
นายสมัย   แอสมจิตต  สภาพเดิมปากรองน้ํากวางเฉลี่ย 5.50 เมตร กนกวาง 3.00 เมตร 
 ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 5.50 
เมตร กนกวาง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 1,125.00 ลูกบาศกเมตร เปนเงิน  40,800 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 35  ท่ี 8 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 40,800 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 29) โครงการขุดลอกรองระบายน้ํา หมูท่ี 4 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายณรงค  พงษแขก 

ถึงท่ีนายเจริญ วงษบัณฑิต  สภาพเดิมปากรองระบายน้ํา กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร กนกวาง 
3.00 เมตร ลึก 1.90 เมตร ยาว 380.00 เมตร ตองการขุดลอกรองระบายน้ําใหมีขนาด
ปากกวาง 6.00 เมตร กนกวาง 2.00 เมตร ลึก 2.40 เมตร ยาว 380.00 เมตร คิดเปน
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 399.00 ลูกบาศกเมตร เปนเงิน  14,400 บาท อยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 36  ท่ี 9 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 14,400 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 30) โครงการขุดลอกรองระบายน้ํา  หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนายโปรย  อนุศรี ถึงท่ี

นางผดุงศรี  กําลังเสือ  สภาพเดิมปากรองระบายน้ํา กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร กนกวาง 2.00 
เมตร ลึก 0.90 เมตร ยาว 450.00 เมตร ตองการขุดลอกรองระบายน้ําใหมีขนาดปากกวาง 
3.00 เมตร กนกวาง 0.70 เมตร ลึก 1.40 เมตร ยาว 450.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 153.00 ลูกบาศกเมตร เปนเงิน  5,500 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 37  ท่ี 10 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 5,500 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 31) โครงการขุดลอกรองน้ํา หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนางโสภีร   แกวทรงเพชร ถึงท่ี

นายบวร   ลิ้มจันทรทอง  สภาพเดิมปากรองน้ํา กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร กนกวาง 2.50 
เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ตองการขุดลอกรองน้ําใหมีขนาดปากกวาง 
4.50 เมตร กนกวาง 1.50 เมตร ลึก 2.10 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร คิดเปนปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 700.00 ลกูบาศกเมตร เปนเงิน  32,300 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 38  ท่ี 11 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 32,300 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 
     /นายก อบต.... 



(นายชําเรือง อุบลด)ี      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดุงศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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นายก อบต. 32) โครงการขุดรองน้ํา หมูท่ี 6 ตําบลวังน้ําเย็น จากท่ีนางเพ็ญ   วงษเวียงจันทร ถึงท่ีนาย
ไพวรรณ   มีนิล   ขนาดปากกวาง 2.00 เมตร กนกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
350.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 525.00 ลูกบาศกเมตร เปนเงิน  
12,200 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  หนา 39  ท่ี 12 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 12,200 บาท  
    เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 33) โครงการรื้อทอระบายน้ําลอดถนนเดิม พรอมฝงทอระบายน้ําใหม หมูท่ี 1 ตําบลวังน้ําเย็น

จํานวน 2 จุด  ดังนี้  
จุดท่ี 1 ท่ีนายมนูญ  บัวชวย ใชทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จํานวน 7 ทอน  
จุดท่ี 2 ท่ีนายประดับ  อนเกษม ใชทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 
0.60 เมตร จํานวน 7 ทอน เปนเงิน 41,500 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 26  ท่ี 22 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 41,500 บาท  
     เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
นายก อบต. 34) โครงการกอสรางประตูระบายน้ําบริเวณบอน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร โครงยกสูง 2.50 เมตร จํานวน 1 ชุด (ตามแบบ อบต. 
กําหนด) พรอมฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø  0.60 เมตร จํานวน 11 ทอน เปน
เงิน 65,600 บาท อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  หนา 27  ท่ี 23 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 65,600 บาท  

เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ดานการศึกษา 

นายก อบต. 35) โครงการรื้อทางเทาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังน้ําเย็นเดิม พรอมกอสรางใหม 
หมูท่ี 2 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด) บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
น้ําเย็น ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีทํา
การไมนอยกวา 25.50 ตารางเมตร เปนเงิน 19,400 บาท อยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  หนา 24  ท่ี 20 

ประธานสภา  อบต.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติใหดําเนินการโครงการดังกลาวได โดยจายขาดเงินสะสม เปนเงิน 19,400 บาท  

เพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา  อบต. - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
 
 
 

  
/นายก อบต.... 
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นายก อบต. - การจัดงานประเพณีลอยกระทง วันจันทรท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ 
บริ เวณวัดวังน้ํ าเย็น  ต้ั งแต เวลา 18.00 น. เปนตนไป ขอให ทุกท านชวย
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ 

ท่ีประชุม  - รับทราบ        
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา อบต.  -  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม ขอปดประชุม 
 

                                                                                               ปดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 

 
 (ลงชื่อ).................................................ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

 
                        (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
       (นายชําเรือง      อุบลดี) 
 
    (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                        (นางมะลิ   ลอมเศรษฐี) 
 
    (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                        (นางผดุงศรี   กําลังเสือ) 
 
    (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 
     (นายสุรพล  จาสอาด) 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 
 


