
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

วันศุกร ที่ 14 มิถุนายน 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 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 - 
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 
5 นายศรีรัตน        คุมวงษ รองปลัด อบต. วังน้ําเย็น ศรีรัตน  คุมวงษ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐ น. 
 

  เม่ือถึงเวลาประชุม  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุม  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. -  ขอขอบคุณทุกทานท่ีไปรวมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี ในวันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอําเภอบางปลามา  
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภา อบต.  -  ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นทุกทาน ตรวจรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ.2562 วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 วามีอะไรแกไข
เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 
 วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.1 เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. - เรียนทานประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) โดยองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็นไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนตาง ๆ และวันนี้ขอเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  
วังน้ําเย็น เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหทุกทานไป       
จึงเสนอสภาอบต. พิจารณาตอไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2565 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
    3.2 เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต.   - กองชาง ขอโอนงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม         
    งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการ
    ลอกคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น จากบาน นายสวัสดิ์  กาญจนะ        
    ถึงคลองชลประทาน จํานวนเงิน 41,300 บาท ขอโอนไปยัง โครงการลอกคลองดาดคอนกรีต   
    หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น จากบานนายสวัสดิ์  กาญจนะ ถึง คลองชลประทานเพ่ือจายเปนคาลอก
    คลองดาดคอนกรีต หมูท่ี 7 ตําบลวังน้ําเย็น (ตามแบบ อบต.กําหนด)  
 
 
 

3/จากบาน... 

 (นายชําเรือง อุบลดี)      (นางมะลิ  ลอมเศรษฐี)      (นางผดงุศรี  กําลังเสือ)      (นายสุรพล จาสอาด)       
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    จากบานนายสวัสดิ์ กาญจนะ ถึงคลองชลประทาน ขนาดปากคลองกวาง 2.50 เมตร ลึก 1.10 
    เมตร ยาว 1,800.00 เมตร คิดเปนปริมาตรดินขุดลอก 1,200.00 ลูกบาศกเมตร จึงเสนอ     
    สภา อบต. พิจารณาตอไป 
ประธานสภา อบต.    - ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงไป ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ 
มติท่ีประชุม   - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 41,300 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานสภา  อบต. - ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น ชี้แจง 
นายก อบต.  -  ขอเชิญทุกทาน รวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2562  

เวลา 09.30 น.  ณ.ศาลาการเปรียญวัดวังน้ําเย็น 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธานสภา อบต.  -  มีผูใดซักถามหรือเพ่ิมเติมอยางใดหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม ขอปดประชุม 
 

                                                                                                                   ปดประชุมเวลา 11.15 น. 
      
     (ลงชื่อ).................................................ผูบันทึกการประชุม 
                (นางสาวปยรัตน    สวัสดิ์ศรี) 
              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
  
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายชําเรือง      อุบลดี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางมะลิ   ลอมเศรษฐี)  
 
 
     (ลงชื่อ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางผดุงศรี   กําลังเสือ)   
 
 
     (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายสุรพล  จาสอาด) 
          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 
 


