
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ 

วันที่    ๒4   เดือน มิถุนายน   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 
๔ นายศุภกฤต  ผาตา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๒ 
5 นายภูธเรศ   โพทวี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
6 นายอาณันย์  พิมพา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
7 นายวันชัย  ไชยชมภู สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๔ 
8 นายเจษฎา  ปาระมี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
9 นายศุภชัย   การโสภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 

๑0 นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๖ 
๑1 นางมัณฑนา  เทพภาพ สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๗ 
๑2 ว่าที่ ร.ต.พร้อม  ทรายใจ เลขานุการสภา อบต.วอแก้ว (ปลัด อบต.) 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑   นายอินจันทร์  ทันวิสัย   นายก อบต. วอแก้ว 
      ๒   นางภาผอูน  วงศ์แก้ว                                รองนายก อบต.วอแก้ว 
      ๓   นายทรัพย์    ธิบูรณ์    รองนายก อบต.วอแก้ว  
     ๔   นางสาวสุวภัทร  สุมาลุย ์   เลขานุการนายก อบต.วอแก้ว 
      ๕   นายนิรันดร์  บุญสิงห ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
     6   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
      7   นางอรวรรณ  ไชยราช   นักทรัพยากรบุคคล 
      8   นางพิกุล  เทพภาพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
      1   นายปฏิภาน  สารฟู    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
      2   นายอินแต่ง  ก๋าโต่ง    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
      3   นางชื่นจิตต์  ปาระมี    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
      4   นายนิติกร  ผาสุทะ    สารวัตรก านันต าบลวอแก้ว 
      5   นายโหล่ง  ต๊ะใจ    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 
      6   นายบรรจง  ลือชัย    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
      7   นางเกศษิตา  หวานดี    ครู กศน.ประจ าต าบลวอแก้ว 
      8   นางสาวสิธานันท์ พรมสุรินทร์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
      9   นายจิตร  กันใจบุตร    ประธานผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว 
      10   น.ส.บุญทิวา  สุทะปา   ประธานผู้สูงอายุ ม.3 
      11   นายจักรกริช  จริยา    ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลวอแก้ว 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม นายชัยสิทธิ์ อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.1  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ            
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

ประธานสภาฯ  - ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ๒8 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.   
๒๕63 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.         
๒๕63 ถึงวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น 

อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตั้งแต่
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕63 ถึงวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด 
๑๕ วัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 และก าหนดนัดประชุมขึ้นในวันนี้  

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

๑.2 เรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้แจ้งท าความเข้าใจในที่ประชุมเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาทุก
ครั้ง ว่าจะให้จดบันทึกการประชุมรูปแบบไหน จะมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ 
๑) บันทึกการประชุมโดยจดทุกถ้อยค า ทุกค าพูด และมติที่ประชุม 
๒) บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญหรือข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม และมติ ที่

ประชุม 
๓) บันทึกการประชุมเฉพาะหัวข้อที่หารือในที่ประชุม และมติที่ประชุม 
ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา และเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุม ขอเชิญ 

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

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ให้บันทึกการประชุมรูปแบบ          
ที่ ๒ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   10 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องที่เสนอใหม่ 

          ๕.๒  ญัตติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕61-๒๕๖5 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22(3) ดังนั้น จึงขอเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป 
รายละเอียดตามร่างแผนฯ ดังนี้ 

 
/รายละเอียด... 
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 - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 
 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน  11  โครงการ งบประมาณ 2,109,700 บาท 

ประกอบด้วย 
 1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) หมู่ที่ 1   

   งบประมาณ 261,000 บาท 
 2. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างซอย 7 หมู่ที่ 1  งบประมาณ 39,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
139,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้าตลาดสดบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
211,600 บาท 

 5. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า บริเวณหน้าบ้านนางศรีไว ธิวงศ ์ 
   หมู่ที่ 3  งบประมาณ 84,400 บาท 

 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4  งบประมาณ   
   300,000 บาท 

 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5  งบประมาณ   
   300,000 บาท 

 8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7 งบประมาณ  225,000 บาท 
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ข้างถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
    224,000 บาท 

 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 75,700 
บาท 

 11. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการท าการป้องกันการกัดเซาะ บริเวณล า
ห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7 งบประมาณ  250,000 บาท 

 
 แผนงานการเกษตร จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ 236,000 บาท ประกอบด้วย 
 1. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองทุ่งแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 2  งบประมาณ 161,000 

บาท 
 2. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6  งบประมาณ 75,000 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ งบประมาณ  2,345,700 บาท 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ส าหรับประสานโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 
 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 30,599,300 บาท 

ประกอบด้วย 
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา งบประมาณ 3,300,000 

บาท 
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว งบประมาณ 

3,300,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว งบประมาณ 5,200,000 

บาท 
4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 

5,200,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก งบประมาณ 5,200,000 

บาท 
6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว งบประมาณ 3,300,000 

บาท 
7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า งบประมาณ 3,300,000 

บาท 
8. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า 

งบประมาณ 465,300 บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตรสายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5

งบประมาณ 1,334,000 บาท 
 

แผนงานการเกษตร จ านวน  27  โครงการ งบประมาณ 10,884,600 บาท 
ประกอบด้วย 

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณข้างลานกีฬา           
หมู่ 1 บ้านทุ่งผา งบประมาณ 465,300 บาท 

2. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณท่ีดินทุ่งใหม่         
หมู่ 1 บ้านทุ่งผา งบประมาณ 465,300 บาท 

3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งหลวง           
หมู่ 3 บ้านวอแก้ว งบประมาณ 465,300 บาท 

4. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งดอน           
หมู่ 3 บ้านวอแก้ว งบประมาณ 465,300 บาท 

5. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งแม่ติว           
หมู่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 465,300 บาท 

 
/6.โครงการ... 
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6. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งก๊อด                

หมู่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 465,300 บาท 
7. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณใกล้วัด           

บ้านทุ่งหก หมู่ 5 บ้านทุ่งหก งบประมาณ 465,300 บาท 
8. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งเก๊าสี  หมู่ 5 

บ้านทุ่งหก งบประมาณ 465,300 บาท 
9. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งหนองตอง  

หมู่ 5 บ้านทุ่งหก (ป่าช้า) งบประมาณ 465,300 บาท 
10.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  บริเวณทุ่งหนองตอง 

หมู่ 5 บ้านทุ่งหก งบประมาณ 465,300 บาท 
11.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งโป่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท 
12.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา งบประมาณ 

499,100 บาท 
13.โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เปิ๊บเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา งบประมาณ 

333,500 บาท 
14.โครงการขุดลอกล าห้วยนาไพรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว 

งบประมาณ 227,800 บาท 
15.โครงการขุดลอกล าห้วยนาไพร (ช่วงที่2) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-

แม่ติว งบประมาณ 196,400 บาท 
16.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว 

งบประมาณ 166,300 บาท 
17.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว

งบประมาณ 998,000 บาท 
18.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดลอกสระห้วยซ้อนข้าว หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว 

งบประมาณ 444,000 บาท 
19.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง 

งบประมาณ 998,000 บาท 
20.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการขุดลอกสระเก็บน้ าบริเวณสระก้อด  หมู่ที่ 4  

บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 29,000 บาท 
21.โครงการขุดลอกล าห้วยแม่เป็ด เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง 

งบประมาณ 233,600 บาท 
22.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดลอกล าห้วยหลงย่าหนิ้ว หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก 

งบประมาณ 107,000 บาท 
23.โครงการก่อสร้างท านบ คสล.บริเวณห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 499,000 บาท 
24.โครงการขุดลอกล าห้วยปู่วงศ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว งบประมาณ 

46,900 บาท 
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25. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว

งบประมาณ 166,300 บาท 
26. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า

งบประมาณ 166,300 บาท 
27. โครงการขุดลอกล าห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7  งบประมาณ 119,700 บาท 
 
บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน  7  โครงการ งบประมาณ 179,600 บาท 
และปีงบประมาณ 2565 จ านวน  1  โครงการ ประกอบด้วย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564 
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท 

งบประมาณ 44,000 บาท 
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 

เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท 
3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

งบประมาณ 5,000 บาท 
4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 3 ชุดๆ 30,000 บาท 

งบประมาณ 90,000 บาท 
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 22,000 

บาท 
7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 งบประมาณ 

6,300 บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ปี 2565 

1. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอื
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ขอทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม หรือ
สอบถาม ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑0 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 

 
 

/5.3 ญัตติ การพิจารณา.... 
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     ๕.2  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
ประธานสภาฯ    - การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวอแก้ว และ ๕.3  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว          
ขอเชิญ นายก อบต.เสนอญัตติพร้อมกันในฉบับเดียว 

นายก อบต.    - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ด้วยคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2561 ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 3 
มิถุนายน 2563 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน และกรรมการตามข้อ 8 (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และข้อ 28 (1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน และกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) 
และข้อ 28 (1) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน ๓ คน เป็น
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
วอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป 

           1) การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว                    
จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งใน
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 
8 (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระมี  นายอาณันย์  พิมพา           
นายวันชัย ไชยชมภู นางมันฑนา เทพภาพ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

/(๑) ก าหนด.... 
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(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
  (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

  (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
  (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
  ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกิน
ศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่
หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน  
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑(๒)  
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน

ตามท่ีเห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วที่จะมาเป็น
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน ๓ คน โดยการเลือกให้ใช้วิธีการ
เลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้โดยอนุโลม คือให้มีผู้เสนอ และมีผู้รับรอง ๒ คน ขอเชิญเสนอ        
คนที่ ๑ 

 
/นายเจษฎา.... 
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นายเจษฎาฯ  - เสนอ นางกนกพร  สอนปิงค า 

ประธาน ขอผู้รับรอง  ๒  คน 
นางมัณฑนา เทพภาพ ผู้รับรองคนที่  ๑ 
นายภูธเรศ  โพทวี ผู้รับรองคนที่  ๒ 

ประธาน  มีใครจะเสนอชื่อ คนที่ ๑ อีกบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า นางกนกพร สอนปิงค า
ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อผู้
จะเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คนที่ ๒ 

นายภูธเรศฯ เสนอ นายเจษฎา  ปาระมี 

ประธาน ขอผู้รับรอง  ๒  คน 
นายศุภชัย  การโสภา ผู้รับรองคนที่  ๑ 
นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง ผู้รับรองคนที่  ๒ 

ประธาน  มีใครจะเสนอชื่อ คนที่ ๒ อีกบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า นายเจษฎา ปาระมี 
ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คนที่ ๒  ขอเชิญเสนอชื่อ 
ผู้จะเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คนที่ ๓ 

นางกนกพรฯ เสนอ นายวันชัย  ไชยชมภู 

ประธาน ขอผู้รับรอง  ๒  คน 
นายภูธเรศ  โพทวี ผู้รับรองคนที่  ๑ 
นายเจษฎา  ปาระมี ผู้รับรองคนที่  2 

ประธาน  มีใครจะเสนอชื่อ คนที่ ๓ อีกบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า นายวันชัย  ไชยชมภู
ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว คนที่ ๓   สรุปรายชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้แก่ 
๑. นางกนกพร  สอนปิงค า 
๒. นายเจษฎา  ปาระมี 
๓. นายวันชัย  ไชยชมภู  
ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งท้ัง 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑0 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
 
 
 
 

/๕.3  เรื่อง.... 
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๕.3  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 3 คน ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 28(1) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ กรรมการชุดเดิม
ที่หมดวาระมี นางกนกพร สอนปิงค า นายศุภกฤต ผาตา นายแก้วมูล ณ ล าปาง โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วที่ จะมาเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน ขอเชิญเสนอคนที่ ๑ 

นายศุภกฤตฯ เสนอ นายอาณันย์  พิมพา 

ประธาน ขอผู้รับรอง  ๒  คน 
นายภูธเรศ  โพทวี ผู้รับรองคนที่  ๑ 
นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง ผู้รับรองคนที่  ๒ 

ประธาน  มีใครจะเสนอชื่อคนที่ ๑ อีกบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า นายอาณันย์  พิมพา 
ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑   ขอเชิญเสนอ
ชื่อผู้จะเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ 

นายเจษฎาฯ เสนอ นางมัณฑนา เทพภาพ 

ประธาน ขอผู้รับรอง  ๒  คน 
นายวันชัย  ไชยชมภู  ผู้รับรองคนที่  ๑ 
นายศุภชัย  การโสภา ผู้รับรองคนที่  ๒ 

ประธาน  มีใครจะเสนอชื่อ คนที่ ๒ อีกบ้างหรือไม่   ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า  นางกนกพร  สอนปิง
ค า  ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒   ขอเชิญ
เสนอชื่อผู้จะเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ 

/นายอาณันย์... 
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นายอาณันยฯ์ เสนอ นายศุภกฤต  ผาตา  

ประธาน ขอผู้รับรอง  ๒  คน 
นางกนกพร  สอนปิงค า ผู้รับรองคนที่  ๑ 
นายเจษฎา  ปาระมี ผู้รับรองคนที่  ๒ 

ประธาน  มีใครจะเสนอชื่อ คนที่ ๓ อีกบ้างหรือไม่   ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่า นายศุภกฤต  ผาตา
ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ขอสรุปชื่อผู้เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
๑. นายอาณันย์  พิมพา 
๒. นางมัณฑนา เทพภาพ  
๓. นายศุภกฤต  ผาตา  
 ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งทั้ง 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑0 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอะไรจะซักถาม หรือประเด็นใด
จะแจ้งให้ที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ าทีไ่ด้น าเรียนสภาฯ มาโดยตลอด ขอขอบคุณทางบริหาร ที่ได้
ดูแลใส่ใจแก้ไขปัญหาในเรื่องของท่อระบายน้ าบริเวณลุ่มวัด ตอนนี้หากฝนตกลงมาก็
สามารถระบายน้ าได้ดีขึ้น 
- โครงการของ อบจ.การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ าห้วยทราย ซึ่งปกติทุกปีฝนก็จะ
ตกมาก เกิดปัญหาน้ าหลากทุกปี ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาก็สามารถระบายน้ าได้ดี หวังว่า
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอขอบคุณทางบริหารและทางอ าเภอที่ได้ติดตามดูแลใส่ใจ การ
ด าเนินการก่อสร้างก็เรียบร้อยแล้ว  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ศุภกฤตฯ 

นายศุภกฤตฯ  - ขอเรียนถามฝาย คสล.แม่เปิ๊บ ให้ช่างและชาวบ้านไปช่วยกันดูและเสนอโครงการเข้ามา 
โครงการแรกงบประมาณ 184,000 บาท โครงการที่ 2 ซ่อมแซมอีก 4,500 บาท 
อยากจะเรียนถามว่าโครงการในตัวแรกสามารถที่จะซ่อมแซมได้ไหม ถ้าซ่อมแซมไม่ได้จะมี
วิธีไหนที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านก่อน เพราะตอนนี้สันฝายกว้างเกิน ถ้าเป็นไปได้ขอแก้ไข
ให้เปิดทางน้ าก่อนได้หรือไม่ ในส่วนงบซ่อมแซมสี่พันกว่าบาทนั้น จะประสานทางลูกเหมือง
ช่วยกันท า 

 
/- งานของทาง... 
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 - งานของทางอ าเภอที่ท าการก่อสร้างดาดล าเหมืองทุ่งใหม่ตะวันตก ซึ่งมีความยาวประมาณ 

2 กม. ซึ่งตอนนี้ทางดาดล าเหมืองได้ช ารุดประมาณ 4 ม. ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเทบาง 
ไม่สามารถให้น้ าไหลไปได้ ในส่วนของตรงนี้จะได้ให้แก่เหมืองมาเขียนค าร้องส่งทางอ าเภอ
ต่อไป 

 - ฝากเรื่องช่างในการควบคุมงาน เพราะงานก่อสร้างทุกงานช่างบางคนไม่เคยไปดูเลย จะให้
ผู้ช่วยช่างไปแทนตลอด แล้วหากชาวบ้านสอบถามงานก็ไม่สามารถตอบได้ จึงขอให้ช่างที่
เป็นคนเขียนแบบไปดูหน้างาน และขอให้ท าตามแบบ บางครั้งท าไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ - ฝากเรื่องตลิ่งพังบริเวณท่ีนาของนางพรศิริ ห้วยแม่เปิ๊บใต้ ซึ่งทางบริหารได้ลงพ้ืนที่แล้ว ไม่
ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะกลัวว่าถ้าน้ ามาอีกรอบจะกินที่นาเขาเข้าไปอีก 

- เรื่องซ่อมฝารางท่อระบายน้ า ซอย 4 เพราะตอนนี้ เกิดแตกหักตรงสามแยกข้างในพอดี 
ซึ่งตอนนี้คงหมดระยะเวลาประกันไปแล้ว จะแก้ปัญหาอย่างไร 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.อาณันย์ฯ 

นายอาณันย์ฯ - เรื่องถนนสายแม่อืน เป็นถนนไปสู่ต าบลหนองหล่ม เกิดน้ ากัดเซาะจะท าให้ขาด เพราะ
จากการเกิดอุทกภัยในปีที่แล้ว ถ้าน้ ามาอีกรอบคงขาด ที่ท้ายนา นายประเสริฐ ด าค า ที่
แม่อืน เป็นถนนเชื่อมไปหาต าบลหนองหล่ม ขอทางบริหารหาแนวทางแก้ไข 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ  

นายวันชัยฯ - ขอขอบคุณ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เสนอทางฝ่าย
บริหารขอแก้ไขซ่อมแซมบ่อประปาการเกษตรทุ่งแม่ติว และตอนนี้ได้ซ่อมแซมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และเกษตรกรที่ใช้น้ าก็ได้รับผลประโยชน์ดีพอสมควร และที่ผ่านมาสหกรณ์
โคนม ไม่มีน้ าใช้ในสองอาทิตย์ผ่านมา จึงขอน้ าใช้จากบ่อนี้ ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุด จึง
ขอบคุณทางบริหารที่ได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งได้ต่อท่อลงไป 15 เส้น จาก
เดิม 9 เส้น เพิ่มอีก 6 เส้น ลึก 24 ม.จึงขอขอบคุณ 

- ในการส ารวจบ่อน้ าภัยแล้ง ยังไม่ได้เจาะ มี 2 บ่อ ช่างบอกว่าติดป่าสงวนที่ศาลเจ้าห้วย
ซ้อน ที่รอบๆ มีโฉนด แต่ที่จะเจาะบ่อลงไปเป็นเขตติดป่าสงวน แล้วชาวบ้านต้องการให้
เจาะตรงนั้นมากเพราะเป็นที่นาทั้งนั้น น่าจะไม่ได้รับการแก้ไขตรงนี้  และอีกบ่อก็ติดป่า
สงวน นาทุ่งก็อด ที่รอบๆ ก็มีโฉนดเหมือนกัน แต่ที่จะเจาะเป็นเขตป่าสงวน ไม่ทราบว่าจะมี
ทางแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม ่ 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ส.อบต.ศุภชัยฯ 

นายศุภชัยฯ  - ฝากเรื่องประปา ม.5 ทางบ้านเหนือ ทางบ้านใหม่ น้ าไม่สามารถดันขึ้นไปได้ แรงดันน้ า 
ไม่สามารถส่งไปให้ชาวบ้านได้ใช้ ต้องหาแนวทางแก้ไข ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหา
อย่างไร  

 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก.อบต. 

นายก อบต. - ม.5 เรื่องท่อระบายน้ าลุ่มวัดที่ได้มีปัญหามานาน ท่อลอดเหลี่ยมห้วยทรายท่วมทุกปี ปีนี้
ยังไม่มีน้ าหลาก จึงต้องคอยดูว่าจะได้ผลเพียงใด ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยกัน 

  - ม.2 เรื่องฝาย คสล.แม่เปิ๊บ งบหนึ่งแสนบาท ให้ทางช่างตอบ ส าหรับส่วนงบสี่พันบาท
ตอนแรกเจ้าของเหมืองจะให้ท า แต่เห็นว่างบน้อยจึงไม่ท า แต่ตอนนี้เจ้าของเหมืองจะท าเอง
ก็อนุญาตให้ท าตามระเบียบขั้นตอน เรื่องดาดเหมืองช ารุดก็ให้ช่างไป เรื่องควบคุมงานได้ย้ า
ตลอดว่าเวลาออกแบบ งานก่อสร้างต้องไปดูแล ถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไขแบบก่อนก่อสร้าง  ขอ
ฝากทางช่างด้วย 

- ม.3 เรื่องตลิ่งพัง ตามที่ได้ลงพ้ืนที่งบประมาณแสนบาท ของป้าศรี เหลือคันนาต้องรอ
งบประมาณก่อน เพราะเป็นฝายของงบ ช่วงหน้าฝนคงยังท าไม่ได้รถก็คงเข้าไม่ได้ แต่ได้
พิจารณาแล้ว และเรื่องฝารางน้ าได้อนุมัติให้เปลี่ยนจากปูนเป็นตะแกรงเหล็ก 4 ตัว 
ประมาณสี่-ห้าพันบาท ก าลังจะด าเนินการ เรื่องฝายแม่อ่ืนอยู่ในข้ันตอนให้ช่างเข้าไปดูแล 

- ม.4 เรื่องบ่อบาดาลการเกษตร ถ้าซ่อมก็ใช้งบประมาณเยอะ จะให้ช่างไปซ่อมแซมให้เสร็จ  

- ม.5 เรื่องน้ าไม่ทั่วถึง ลงไปดูแล้วจะวางท่อใส่ให้ถึง ประมาณ 400 ม. จะใช้ประมาณ 
100 ท่อน จะต่อตรงจากข้างวัด ทางเหนือมีบ้าน 10 กว่าหลังใช้ไม่ได้เลย น้ าบ่อตรงนั้นถ้า
เปิดมีสามทางหลายแห่ง น้ าไปหลายทาง จึงไม่ถึงทางเหนือ ต้องเช็คท่อตัวเดิมก่อนแล้ววาง
ใหม่ ซึ่งปริมาณน้ าก็ยังมีมากพอ ไม่ทราบว่ารั่วตรงไหน จะพยายามหาวิธีแก้ไข อาจจะเอา
บ่ออ่ืนมาช่วย บ่อป่าช้าก็เสียบ่อย  อาจเอาจากบ่อทุ่งหนองตองมาเสริมถ้าได้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ดังนั้นต้องวางแผนให้ดี ต้องท าแผนใหม่ ท าระบบใหม่ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา 
ถูกจุด 

- โครงการภัยแล้งของอ าเภอ ได้ประมาณ 11 โครงการ งบประมาณ 5 ล้าน จะมีขุดลอก
ห้วยแม่ไพร ม.7 ขุดบ่อเก็บน้ า ม.1 1 จุด ลุดลอกห้วยแม่เปิ๊บ ม.1 ลุดลอกห้วยนาไพร ม.2 
1 จุด และช่วงที่ 2 อีก 1 จุด บ่อเก็บน้ า ม.2 1 จุด บ่อเก็บน้ า ม.3 6 จุด ขุดลอกห้วยซ้อน
ข้าว ม.3 บ่อเก็บน้ า ม.4 6 จุด ขุดลอกห้วยแม่เป็ด ม.4 บ่อเก็บน้ า ม.6 1 จุด บ่อเก็บน้ า 
ม.7 1 จุด แต่ถ้าติดเขตป่าสงวนก็ไม่สามารถท าได้ ขอฝาก ส.อบต.ถ้ามีการก่อสร้างให้ดูแล
พ้ืนที่ด้วย ซึ่งก็ได้แนะน าหน่วยงานทางอ าเภอไปแล้วว่าถ้าจะท าให้ผู้รับเหมาเร่งท า เพราะ
เข้าสู่ฤดฝูนแล้ว  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - ปัญหาระบบประปา ม.5 ได้น าเสนอนายกและหัวหน้า สป. ปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าประปา ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือ มีบ่ออยู่บ่อหนึ่งจะมีน้ าเยอะคือบ่อเจ้าบ้าน 
ซึ่งถ้าเป็นแนวทางในการวางท่อและน ามาลงระบบหลักของประปาซึ่งมีอยู่แล้ว แต่ทุกวันนี้
ใช้หลายระบบ ปั๊มน้ าไปหลายแห่ง อาจจะมีรั่วหลายจุดท าให้น้ าไปไม่ทั่วถึง แต่ถ้าเป็นน้ า
จากบ่อที่มีน้ าเยอะที่สุดจะมีประมาณ 20 คิว ถ้ามีแนวทางการน าน้ าตรงนั้นมาลงสู่ระบบ
หลักของบ้านทุ่งหกจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ใช้น้ ากันอย่างทั่วถึง 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ 

นายวันชัยฯ - เรื่องของบ้าน ม.5 ที่เจอปัญหาน้ าประปามาตลอด เพราะงบประมาณส่วนมากสภาฯ จะ
เห็นชอบมาโดยตลอด คิดว่าแก้ไขไม่ถูกจุด ขอเสนอให้ ม.5 ควรเสนอโครงการแก้ไขปัญหา
น้ าประปาก่อน ยังไมต่้องเอางบประมาณไปลงถนน  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - ขอน าเรียนว่า โครงการแก้ไขปัญหาระบบน้ าประปา ที่สภาฯอนุมัติให้เมื่อปี 2560  
งบประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาท ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะติดปัญหาเรื่องโฉนด จึง
ไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ รองนายก.อบต. 

นายทรัพย์ฯ - ขอชี้แนะ ให้ลองไปติดวาล์วน้ าเป็นจุดสัก 3-4 จุด ปิด-เปิด เป็นจุด ปล่อยเป็นเวลา ถ้าท า
ได้จะเป็นการดี เมื่อปิดจุดที่ต่ า น้ าก็จะไปสู่ที่สูงได้ ไม่เช่นนั้นน้ าก็จะไปสู่จุดที่ต่ า บ้านที่อยู่
จุดข้างบนก็ไม่ได้ใช้ ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านไปด าเนินการหาทางแก้ไข 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผญบ.ม.5 

นายอินแต่งฯ - เรื่องน้ าประปา ม.5 ถ้าจะให้แก้ไขปัญหาได้ต้องลองเอาขึ้นถังสูงหอสูงที่เป็นของกรม
อนามัยที่สร้างไว้ เพ่ือจะได้ใช้กันอย่างทั่วถึง น้ าอ่างแม่ไพรที่เอามาใช้ก็แห้ง ได้ท าหนังสือถึง 
อบจ. และกรมทรัพยากรน้ า ก็แก้ปัญหาไม่ได้ ทุกวันนี้ชาวบ้านก็มาขอน้ าใช้จาก อบต.          
ก็ขอขอบคุณทางบริหารที่น าน้ าไปให้ชาวบ้านทุ่งหกได้ใช้ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ - ปัญหาของน้ าประปาบ้านทุ่งหก เกิดจากจุดจ่ายน้ าบ้านทุ่งหกมีเยอะเกินไป มีหลายบ่อ 
และแต่ละบ่อก็ต่างคนต่างจ่าย น้ าบางสายจึงไม่พอ ต้องบริหารจัดการให้มาอยู่ที่จุดเดียว 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผญบ.ม.2 

นายปฏิภาณฯ - ขอแจ้งเรื่องวางท่อระบายน้ า ม.2 ซึ่งผู้รับเหมาท าฝาปิดใส่เหล็กชั้นเดียว ซึ่งรางต้องใส่
เหล็กสองชั้น ไม่ทราบว่าช่างออกแบบอย่างไร เมื่อรถเหยียบก็ท าให้แตกหัก ไม่แข็งแรง 
เปลี่ยนใหม่ก็หักเหมือนเดิม ขอฝากทางสภาและทางบริหารหาแนวทางแก้ไข 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผอ.ช่าง 

นายนิรันดร์ฯ - เรื่องฝาท่อรางระบายน้ า ม.2 ต้องไปดูในแบบว่า ช่างออกแบบใส่เหล็กชั้นเดียวหรือสอง
ชั้น ซึ่งตอนนี้งานยังไม่ไดส้่งมอบ ถ้าแตกผู้รับจ้างต้องซ่อมหรือแก้ไข 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ รองนายกฯ 

นางภาผอูนฯ - เรื่องรางระบายน้ า ต้องดูแบบที่ทางช่างได้ออกแบบว่าเป็นอย่างไร ต้องขอบคุณทาง ผญบ.
ที่ได้ตรวจสอบดูแล สอดส่องดูว่ามีความแข็งแรงหรือไม่ ในเรื่องของการใช้งานเพราะเป็น
เส้นทางสัญจร ฝากช่างไปตรวจสอบดูว่าผู้รับเหมาท าตามแบบแปลนหรือไม่ ซึ่งรางระบาย
น้ างบประมาณน้อย ท าฝาก็ได้มาตรฐาน ส่วนฝารางของ ม.3 ที่ได้ช ารุด และทางหมู่บ้านก็
ได้เขียนค าร้องขึ้นมา ซึ่งช่วงที่ช ารุดเป็นทางโค้ง รถผ่านจึงแตกหัก มีความจ าเป็นจะต้อง
แก้ไขเป็นแบบเหล็ก และหาผู้รับจ้างมาท า 

 
/- เรื่องฝายแม่เปิ๊บ... 
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 - เรื่องฝายแม่เปิ๊บ ม.2 ได้ไปดูฝายตัวใหญ่ที่ห้วยป่าไคร้ ชาวบ้านได้เขียนค าร้องและให้ช่าง
ไปดูแล้ว และช่างประมาณการตัวเล็ก 2 ตัว ราคาสี่พันกว่าบาท แต่ไม่มีผู้รับจ้างเนื่องจาก
งบประมาณน้อย เจ้าของนาก็บอกว่าไม่ท า ประกอบกับตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ งาน
ซ่อมแซมเยอะมาก งบประมาณก็มีไม่เพียงพอ ต่อมาลูกจ้างเหมืองฝายบอกว่าเจ้าของนาจะ
ท าเอง  ทางช่างก็เข้าไปตรวจดู ก็เห็นว่าท าเฉพาะเหมืองเล็กคงไม่พอ เมืองใหญ่ทรุดและ
เอียง ถึงแม้ว่าดาดเหมืองน้อยถ้าท าทางไปน้ าก็ไม่เข้าอยู่ดี จึงคิดว่าในปีงบ 2564 คงจะต้อง
ท าเหมืองใหญ่และเหมืองเล็กด้วย และออกแบบให้ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้เจ้าของนาบอกว่าจะน า
กระสอบไปกั้นไว้ก่อน ตอนนี้จะท าก็ท าไม่ได้ เพราะนาข้างๆ เริ่มไถปั่นนากันไปแล้ว จึงขอ
แจ้งทางสภาฯและผู้ใหญ่บ้านรับทราบ   

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผญบ.ม.5 

นายอินแต่งฯ - เรื่องงานก่อสร้าง แต่ละงานที่ผ่านมาช่างจะไปวัดเอาปริมาณเป็นเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นงาน
รางน้ าหรือคลองส่งน้ า ขอให้ดูงบประมาณที่จะท าได้ ถ้าผู้รับเหมาท าไม่ได้ เพราะเงิน
งบประมาณน้อย ก็จะท าแบบประหยัด ขอฝากทางช่าง งานก่อสร้างขอให้ยึดถือเอาคุณภาพ
มาตรฐานเป็นเกณฑ์ ไม่ต้องถือเอาปริมาณหรือความยาวเป็นหลัก จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
ภายหลัง บางโครงการถึงแม้จะเป็นงบประมาณของทางอ าเภอแต่ทางช่างของ อบต.เป็น
ผู้ออกแบบประมาณการให้ จึงขอฝากให้ทางบริหารก ากับดูแลด้วย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก.อบต. 

นายก อบต. - ที่ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 เสนอมาก็เห็นว่าถูกต้อง แต่อยากฝากให้เวลาช่างออกแบบโครงการให้
วิเคราะห์พื้นที่ด้วย ถ้าจะถือเอาความยาวก็จะไม่ทน ถ้าจะเอาความทนก็จะได้ปริมาณน้อย 
เช่นรางระบายน้ า ถามว่าท าไมไม่เอาตะแกรงเหล็ก ก็บอกว่าจะได้ปริมาณน้อย เหมือนราง
น้ า ม.3 ตรงสามแยก อยู่นอกรั้วเกินไป จึงมีปัญหารถทับ ดังนั้น จึงต้องหาทางแก้ไข ดังนั้น 
หากจะออกแบบงานก่อสร้าง ทางช่าง ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ต้องไปดูพื้นที่ และหารือกันว่าจะ
ท าลักษณะอย่างไร เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ - ขอเสนอประสบการณ์ในเรื่องการระบายน้ า ของ ม.1 จะท าเป็นวางท่อ เป็นบ่อพักน้ า ซึ่ง
ใช้มานานแล้วก็ไม่มีปัญหา แก้ไขปัญหาโดยการวางท่อ ไม่ท าราง จะวางท่อพักน้ าเป็นบาง
จุด เป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว รถใหญ่ก็สามารถจอดได้ไม่เกิดความเสียหาย 

ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกบ้างหากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้   ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.20  น. 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                          ( พร้อม  ทรายใจ ) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒4 มิถุนายน ๒๕63 เวลา ๐๙.3๐ – ๑1.20 น. 
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

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

   ( นางกนกพร  สอนปิงค า )                               
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 
 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลวอแก้ว  ได้มีมติ ในการประชุม เมื่ อวันที่  ๒4 มิถุนายน ๒๕63                 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.          
๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63               
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


