
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63  ครั้งที่ ๑ 

วันที่   23   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๐๙.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

………………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 

๑ นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ประธานสภา อบต.วอแก้ว   
๒ นายแก้วมูล  ณ ล าปาง รองประธานสภา อบต.วอแก้ว   
๓ นางกนกพร  สอนปิงค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑ 
4 นายภูธเรศ   โพทวี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
5 นายอาณันย์  พิมพา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
6 นายวันชัย  ไชยชมภู สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๔ 
7 นายเจษฎา  ปาระมี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
8 นายศุภชัย   การโสภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
9 นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๖ 

๑0 นางมัณฑนา  เทพภาพ สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๗ 
๑1 ว่าที่ ร.ต.พร้อม  ทรายใจ เลขานุการสภา อบต.วอแก้ว (ปลัด อบต.) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายศุภกฤต  ผาตา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๒ (ลาประชุม) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     ๑ นายอินจันทร์  ทันวิสัย    นายก อบต. วอแก้ว 
     ๒   นางภาผอูน  วงศ์แก้ว                                     รองนายก อบต.วอแก้ว 
     ๓   นายทรัพย์    ธิบูรณ์    รองนายก อบต.วอแก้ว   
     ๔   นางสาวสุวภัทร  สุมาลุย์    เลขานุการนายก อบต.วอแก้ว 
     5   นายนิรันดร์  บุญสิงห ์    ผู้อ านวยการกองช่าง 
     6   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
     7   นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว    หัวหน้าส านักปลัด 
     8   นางอรวรรณ  ไชยราช    นักทรัพยากรบุคคล 
     9   นายธีรภัทร  จริยภมรกุร    นักพัฒนาชุมชน 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
     1.  นางชื่นจิตต์  ปาระมี    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
     2.  นายบรรจง  ลือชัย              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  
     3.  นางสาวสิธานันท์  พรมสุรินทร์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

(พัฒนากรประจ าต าบลวอแก้ว) 
     4.  นางสาวปรานอม  แสงจันทร์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

(เกษตรประจ าต าบลวอแก้ว) 
     5   นายจักรกริช  จริยา    ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลวอแก้ว 

    /เริ่มประชุม .... 
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เลขานุการสภาฯ  - ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผู้มาประชุม ได้ลงชื่อครบ

องค์ประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ           
สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63  

ประธานสภาฯ  - การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑ ประจ าปี ๒๕63 ตามประกาศอ าเภอห้างฉัตร เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.วอแก้ว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
รายงานขออนุญาตต่อนายอ าเภอห้างฉัตรให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 โดยขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ             
มีก าหนดเวลา 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕63 ตามหนังสือสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วที่ ลป 77601(สภา) 46/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
ดังนี้ 

           1.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว              

        2.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

    3.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า             
ตามโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕6๒ และข้อ 
๓๖(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ นายอ าเภอห้างฉัตร จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 
ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน ๒๕63 โดยมีก าหนด 10 วัน ตามประกาศเรียกประชุม 
ที่ได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว และขอแจ้งให้ที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

       /1.2 เรื่อง.... 
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๑.2 เรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้แจ้งท าความเข้าใจในที่ประชุมเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาทุก
ครั้ง ว่าจะให้จดบันทึกการประชุมรูปแบบไหน จะมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ 
1) บันทึกการประชุมโดยจดทุกถ้อยค า ทุกค าพูด และมติที่ประชุม 
2) บันทึกการประชุมเฉพาะหัวข้อที่หารือในที่ประชุม และมติที่ประชุม 

                     3) บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญหรือข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม และมติที่
ประชุม 
ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา และเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุม ขอเชิญ 

นายเจษฎาฯ  - เสนอ ข้อ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) และมติที่ประชุม 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอยู่ในที่ประชุม ครบจ านวนองค์ประชุม 
(เลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุม ให้บันทึกการประชุมรูปแบบที่ ๒ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ    9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  

๑.3 เรื่อง แนะน าตัวนักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญนักพัฒนาชุมชน 

นายธีรภัทรฯ  - เรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ผม       
ขอแนะน าตัว ชื่อ นายธีรภัทร จริยภมรกุร นักพัฒนาชุมชน ที่ได้โอนย้ายสับเปลี่ยนกับ 
นางสาวณฤดี พุทธสาร มารับต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ขอขอบคุณทาง อบต.            
วอแก้ว ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จะได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอฝากเนื้อฝากตัว
กับทาง อบต.วอแก้ว และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วด้วย 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ           

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  - รับรอง    10 เสียง 
 - ไมร่ับรอง     - เสียง 
 - งดออกเสียง     - เสียง    /ระเบียบวาระท่ี 3.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

          ๕.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว              

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นายก อบต.เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง และ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563    
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ และเพ่ือให้การด าเนินการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความจ าเป็นในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 25727 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 ข้อ 37 และข้อ 
38 จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ - ขออนุญาตเพ่ิมเติมญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เนื่องจากทางจังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.3/ว 25727 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางน าเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปางได้ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ระหว่างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในวันที่ 29 กันยายน 2563 จังหวัดขอความร่วมมือให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 

/1.ขอความร่วมมือ.... 
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   1. ขอความร่วมมือให้น าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ความ

เห็นชอบ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
   2. ให้อ าเภอรวบรวมส าเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ส่งจังหวัดล าปาง

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

ดังนั้นการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นความจ าเป็นในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หากอยู่นอกการประชุมสภาสมัยสามัญ 
ให้ อปท.ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

โดยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือร่วมกับสภาต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากสภาต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและ
เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ข้อ 3 ก าหนดไว้ว่าทั้ งสองฝ่ายจะร่วมกัน
ด าเนินการเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากลงนามในบรรทุกนี้เป็นต้นไป หรือหาก
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนรายละเอียด ทางฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที่ส านักปลัด ได้หารือผู้น าผู้ใหญ่บ้าน ว่าในปี 64 จะมีการบริการสาธารณะใน
เรื่องการจัดเก็บขยะ แต่เนื่องจากยังไม่มีความพร้อม คือยังไม่มีรถขยะและไม่มีงบประมาณ
ด าเนินการ ช่วงนี้ทางจังหวัดให้ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยทาง อบต.จะได้ขอ
รถบรรทุกขยะ ซึ่งจะได้รายงานขอรับการจัดสรรในระบบสารสนเทศของกรมภายใน      
สิ้นเดือนนี้ 

   เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรายงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึง
ต้องขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงเรียนตามหนังสือสั่งการให้สภาฯ พิจารณา 

   เพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง กับ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว รายละเอียดดังนี้ 

   1. องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย
ในอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในอัตรา 150 บาท ต่อตัน หรือในอัตราไม่เกินตามที่
กฎหมายก าหนด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง 

   2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากลงนามใน
บันทึกนี้เป็นต้นไป หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   3. องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางท าหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วน าเข้ามา
ก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

 

/4. องค์การ.... 
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   4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางสามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง หรือ

มอบหมายให้เอกชนด าเนินการ หรือร่วมลงทุนกับเอกชนได้ ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

   5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางจะด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการด้วยวิธีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม หรือสอบถาม ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
- เห็นชอบ   10 เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   - งดออกเสียง    - เสียง  
 

5.2   เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นายก อบต.เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยการด าเนินโครงการ มีขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 6 ขั้นตอน ตามเอกสารแนวทางการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน และ
การบริหารจัดการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในขั้นตอนที่ 1 ให้มีการประชุมสภา 
เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบด าเนินการในการสนอง
พระราชด าริฯ ก่อนด าเนินโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

   อาศัยอ านาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 ข้อ 37 
และข้อ 38 จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายสายัณห์ฯ  - ขออนุญาตชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่ง สนองพระราชด าริฯ ซึ่งทาง
กรมได้จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่ 27 – 30  

/ตุลาคม.... 
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ตุลาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  หลักสูตร 6 งาน 
รุ่นที่ 1/2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยากร
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงแนวทางในการด าเนินโครงการฯ โดยให้ทุก อปท. ต้อง
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว 6  ขั้นตอน  ที่ส าคัญคือขั้นตอนที่ 1 เสนอญัตติให้สภา 
อปท. พิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินโครงการ ถึงแม้ว่าจะบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติปี 
2564 แล้ว แต่ก็ต้องให้สภาฯ ได้รับรู้รับทราบ ก่อนด าเนินโครงการจึงต้องให้สภาฯ
เห็นชอบก่อน จุดมุ่งหมายหลักคือ อยากให้ท้องถิ่นมีการจดทะเบียนพันธ์พืชที่มีความส าคัญ  
ต้นไม้ สมุนไพร ที่อยู่ในท้องถิ่น ในพ้ืนที่ และประกาศเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไม่ว่า
จะเป็นพ้ืนที่ของป่าชุมชน หรือพ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ยกเว้นเขตพ้ืนที่ป่า จะมี
ขั้นตอนในการส ารวจ มีแบบฟอร์ม ซึ่งหลังจากที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว คงจะเริ่ม
ด าเนินการเลย โดยจะมีการฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้าน แกนน าหมู่บ้านที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับพันธ์พืช สมุนไพร และเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลของท้องถิ่น ซึ่งสภา อบต.            
วอแก้ว ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ในช่วงวันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2563 หาก
รอน าเสนอให้สภาพิจารณาในสมัยสามัญดังกล่าว เกรงว่าจะล่าช้าเกินไปเนื่องจากต้อง
ด าเนินการอีกหลายขั้นตอน จึงจ าเป็นต้องขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือเสนอญัตติให้สภา
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม 
หรือสอบถาม ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
- เห็นชอบ   10 เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   - งดออกเสียง    - เสียง  

 
      5.3  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า             

ตามโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โดยส านักงาน กสทช.                    
จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ 

  1) การบริการ Wifi-หมู่บ้าน หมู่ 3 วอแก้ว 
   2) การบริการ Wifi-หมู่บ้าน หมู่ 5 ทุ่งหก 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นายก อบต.เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่
ห่างไกล โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จ านวน 2 หมู่บ้าน คือ 

 

/1) การบริการ.... 
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1) การบริการ Wifi-หมู่บ้าน หมู่ 3 วอแก้ว 
2) การบริการ Wifi-หมู่บ้าน หมู่ 5 ทุ่งหก 

   ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.3/22091 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2563 แนบท้ายญัตตินี้ 

   อาศัยอ านาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 38  จึงขอได้
โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ - ขออนุญาตชี้แจง ตามหนังสือจังหวัดล าปางด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 22091 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ด้วยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดย
ส านักงาน กสทช. ก าหนดด าเนินการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว จ านวน 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในพ้ืนที่ชายขอบ จ านวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนที่ห่างไกล จ านวน 15,732 หมู่บ้าน โดยก าหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิด
ให้บริการภายในสิ้นปี 2563 เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจากการด าเนินการพบว่ามีจุด
ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
จ านวน 17,233 จุด กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ 4,488 ต าบล 
โดยในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้  

เพ่ือให้การด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จังหวัดล าปางจึงขอให้ อปท.ในพื้นที่เป้าหมายด าเนินการพิจารณาการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าต่อที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งให้ ส านักงาน กสทช. ทราบ จึงเรียนตามหนังสือสั่งการให้สภาฯ 
พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณา การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ตามโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม หรือสอบถาม ขอเชิญ  

นายเจษฎาฯ  - ขอเรียนถามโครงการ กสทช. ม.3 ม.5 เป็นโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง wifi ที่
ด าเนินการในหมู่บ้านอื่นๆ เสร็จไปแล้วคือ เน็ตประชารัฐ จะเหลือแต่ ม.3 และ ม.5 ที่ยังไม่
มีเน็ตประชารัฐ ไม่ทราบว่าเป็นโครงการเดียวกันหรือไม่  

 

/ปลัด อบต..... 
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ปลัด อบต. - ตามรายละเอียดโครงการ Wifi หมู่บ้าน คงจะเป็นการจัดหาชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่ง ม.3 และ ม.5 ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต แต่หากเป็นเสา
สัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วก็ตั้งที่หน้าโรงเรียนวอแก้ววิทยาแล้ว แต่โครงการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ กสทช. ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะด าเนินการรูปแบบไหน ติดตั้ง
ตรงจุดไหนของหมู่บ้าน ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ก่อนที่จะเข้ามา
ด าเนินการติดตั้ง Wifi หมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณา การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ตามโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม หรือสอบถาม ขอเชิญ 
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
- เห็นชอบ   10 เสียง 

   - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   - งดออกเสียง    - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญเกษตรอ าเภอฯ 

น.ส.ปรานอมฯ - ก่อนอื่นขอแนะน าตัวต่อสภา อบต.วอแก้ว ชื่อ นางสาวปรานอม แสงจันทร์ เป็นเกษตร
ประจ าต าบลวอแก้ว หากต้องการปรึกษาหารือ หรือสอบถามก็ติดต่อได ้เบอร์โทรติดต่อ 
082-0693142 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญพัฒนากรฯ 

น.ส.สิธานันท์ฯ - ขอแนะน าตัวอีกครั้ง ชื่อ นางสาวสิธานันท์  พรมสุรินทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ เบอร์โทรติดต่อ 089-5605674 รับผิดชอบต าบลหนองหล่ม และต าบล            
วอแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ทางส านักงานพัฒนาชุมชนมีโครงการโคกหนองนา เป็นโครงการ
พัฒนาบริหารจัดการดินน้ าในพ้ืนที่ ปี 2564 ต าบลวอแก้วได้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน เป็น
ตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 1 ครัวเรือน  คือ ม.1 นายธนชัย  จาระณะ    
ม.2 นางสมคิด  ไชยพุฒิ ม.3 ก านันด าริห์  สุวรรณสุระ ม.4 ผญ.สิงห์ชัย  กันใจรส 

 ม.5 นายเมธี  มณีวงค์ ม.6 นายสัญญา  บุญคุ้ม  ม.7 นางชื่นจิตต์  ปาระมี 
 เป็นงบประมาณของปี 2564 ซึ่งหากได้รับงบประมาณด าเนินโครงการแล้วจะกลายเป็น

ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาให้กับครัวเรือนในหมู่บ้านที่จะมาเรียนรู้ศึกษาดูงานได้  

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ในส่วนของสมาชิก ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ 

นายวันชัยฯ - ขอสอบถามเรื่องเงินประกันราคาข้าว บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ 

น.ส.ปรานอมฯ - ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่แล้วเป็นค่าช่วยเหลือเป็นค่าปรับปรุง
คุณภาพและต้นทุนการผลิต ปีนี้เป็นลักษณะการประกันราคาข้าว จะจ่ายตามรอบวันเก็บ
เกี่ยวเป็นรอบ รอบแรกตัดวันที่ 8 พ.ย. คือเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 8 จ่ายรอบแรก 16 พ.ย.         
อิงตามราคาข้าวในแต่ละวันของกรมการค้าภายในที่จะประกาศราคา และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ก าหนดค่าเฉลี่ยว่าจะจ่ายกี่กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้ว 
ประมาณ 391 กก.ต่อไร่ การจ่ายเงินอยู่ที่วันแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงไหน เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่พร้อมกัน 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ - เรื่องกระสอบทราย ปีนี้ทาง ม.1 จะท า 5 จุด พาช่างไปส ารวจแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์
กับพ่ีน้องเกษตรกร ขอฝากบริหารจัดหางบประมาณจัดซื้อกระสอบทรายให้ชาวบ้านด้วย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ธูรเรศฯ 

นายภูธเรศฯ - ฝากติดตาม 4 โครงการ คือ  
1. โครงการซ่อมแซมถนนช ารุดเสียหาย เส้นแม่อืน เกษตรกรสัญจรมาก เพราะต้องเก็บ
เกีย่วผลผลิต 

 2. โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลการเกษตรทุ่งหลวงใต้ 
 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 321 ช ารุด การสัญจรใช้เส้นทางนี้เป็นหลัก 
 4. โครงการถนนเส้นบ้านวอแก้ว  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ  - ขอสอบถามเรื่องน้ าใช้ของ ม.5 การบริหารจัดการอยากให้เป็นกิจจะลักษณะ มีปัญหา 1 
บ่อ ไม่ทราบว่าจะเป็นกระแสไฟหรือไม่ มี 6-7 หลัง ไม่มีน้ าใช้ ต้องขอทาง อบต.น าน้ าไปให้
ตลอด น่าจะบริหารจัดการได้บ่อน่าจะปล่อยน้ าไปใช้ได้ ขอทาง อบต.เข้าไปดูแล  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.มัณฑนาฯ 

นางมัณฑนาฯ  - สอบถามเรื่องท าท่อข้างห้วยทราย น้ าจ า-ทุ่งกล้วย ทรุดทั้งสองฝั่ง ไม่ทราบว่าจะมาช่อม
แซมเมื่อไหร่ หากสัญจรไปมาจะเกิดอันตรายได้ ขอฝากให้ติดตามด้วย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต.  - ม.1 เรื่องกระสอบทราย จะเข้ามาส่งบ่ายวันนี้ 2,110 ใบ มารับได้เลย 
 - ม.3 ห้วยแม่อืน รองบประมาณ พลังงานแสงอาทิตย์งบประมาณปี 64 ยังไม่เข้ามา           

ถนนสาย 321 ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้ว เป็นโครงการปี 2565               
ถนนสาย อบจ.อยู่ในแผนของอ าเภอ ปีนี้อาจได้รับการพิจารณา 

 - ม.7 ท่อลอดเหลี่ยมห้วยทราย แจ้งไปจังหวัดแล้ว และประสานไปทางบ้านเอ้ือมให้ขอไป
ทางจังหวัดด้วย เพราะต้องสัญจรเหมือนกัน  

 - ม.5 เรื่องน้ า จะให้ผู้ดูแลบ่อป่าช้า ตัดท่อลุ่มวัดออก ต่อท่อดึงน้ าไปใช้ด้านบนได ้ 

ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้   ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.15  น. 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

/คณะกรรมการ.... 



 

 
-  ๑1     – 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 เวลา ๐๙.3๐ –             
๑1.15 น. เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

  (  นายอาณันย์  พิมพา )      (  นายศุภชัย  การโสภา ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
 
 
          (ลงชื่อ)........................................................เลขานุการกรรมการ 

   ( นางกนกพร  สอนปิงค า )                               
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน ๒๕63               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.             
๒๕63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 
 
 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             ( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 12 – 

 
 

บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 ฉบับนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติรับรองรายงาน        
การประชุมแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่....4....ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
ครั้งที่...1....  เมื่อวันที่.....24......เดือน.....ธันวาคม.............พ.ศ. ๒๕63   

 
 
 

 

        (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 

 


