
  
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๒ 

วันที่    24   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๐๙.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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.) 

  
ผู้ไม่มาประชุม - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1   นางภาผอูน  วงศ์แก้ว                                รองนายก อบต.วอแก้ว 
      ๒   นายทรัพย์  ธิบูลย์                                รองนายก อบต.วอแก้ว 
      3.  นายนิรันดร์  บุญสิงห ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
     4   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
     5   นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว   หัวหน้าส านักปลัด 
      6   นางอรวรรณ  ไชยราช   นักทรัพยากรบุคคล 
      7   นางพิกุล  เทพภาพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
      1   นายศรีค ามงคล  จานชา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
      2   นายบรรจง  ลือชัย    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
      3   นางสาวเกศสุดา  ไชยสวนดอก   กศน.ห้างฉัตร 
     4   ดต.ประกิต  โกมลวัต    สายตรวจต าบลวอแก้ว 
     5   นายจักรกริช  จริยา    ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลวอแก้ว 
 

       /เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  - ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผู้มาประชุม ได้ลงชื่อครบ

องค์ประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๒ 
ประธานสภาฯ - การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 วาระท่ี ๒ การแปรญัตต ิและวาระที่ ๓ การลงมต ิ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

1.2 เรื่อง การจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้แจ้งท าความเข้าใจในที่ประชุมเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา        
ทุกครั้ง ว่าจะให้จดบันทึกการประชุมรูปแบบไหน จะมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ 
๑) บันทึกการประชุมโดยจดทุกถ้อยค า ทุกค าพูด และมติที่ประชุม 
๒) บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญหรือข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม และมติที่

ประชุม 
๓) บันทึกการประชุมเฉพาะหัวข้อที่หารือในที่ประชุม และมติที่ประชุม 
ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา และเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุม ขอเชิญ 

นายเจษฎาฯ  - เสนอ รูปแบบที่ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ 
(สมาชิกสภาฯ)  ประชุมและมติที่ประชุม 
 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   10 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 

       /ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ           

สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1  

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑0 เสียง 
 - ไมร่ับรอง    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- การรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

ประธานสภาฯ  การรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภาฯ 

นางกนกพรฯ  - ข้าพเจ้า นางกนกพร สอนปิงค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการ 
(ประธานกรรมการแปรญัตติ)    พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕63  เวลา  16.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ดังนี้ 

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑8 
สิงหาคม ๒๕63 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 คน เพ่ือพิจารณาการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 และคณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๑3.3๐ น. มีมติเลือกและ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 ประกอบด้วย 

   ๑. นางกนกพร  สอนปิงค า ประธานกรรมการแปรญัตติ 
   ๒. นายภูธเรศ   โพทวี  กรรมการแปรญัตติ 
   3. นายศุภกฤต  ผาตา  กรรมการแปรญัตติ 
   4. นางมัณฑนา  เทพภาพ  เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีมติรับ
หลักการ คือสมาชิกผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติ ต้องเสนอค าสงวนขอแปรญัตติได้ ในวันที่ 19, 
20 , 21 สิงหาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

       /เมื่อครบก าหนด... 
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   เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ที่ก าหนดไว้ ในวันที่ 19 , 20 , 21 สิงหาคม ๒๕63 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมายื่นหนังสือขอแปรญัตติแต่
อย่างใด 

   คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 
16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ 
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม ดังนี้ 
1. ชื่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
2. หลักการและเหตุผล          ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
3. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

   สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติให้ยืนร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ตามร่างเดิม  และน าเสนอ
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  - คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ต่อทีป่ระชุม ซึ่งมีมติให้ยืนร่างเดิม ต่อไปขอเชิญ
ปลัด อบต. ชี้แจง 

ปลัด อบต.  - ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ซึ่งการพิจาณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ที่ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ เป็นเวลา 3 วัน ไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด ทาง
คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาและจัดท ารายงานเสนอต่อประธานสภาแล้ว 

ข้อ 51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น จะอภิปรายในวาระท่ี 2 ได้เฉพาะที่มีการแปรญัตติ  

ซึ่งในการพิจารณาวาระ 2 คณะกรรมการได้รายงานแล้วว่าไม่มี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด 

       /ข้อ 52 การ... 
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ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม่ 
จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64                  

ในวาระท่ี ๒  ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

ประธานสภาฯ  - จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64 สรุปคือ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอค าแปรญัตติ จึงให้ยืนร่างเดิม 
ก่อนลงมติขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ว่าเห็นชอบให้ยืนร่างเดิม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   10 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64           

ในวาระท่ี ๓ 

ประธานสภาฯ  - ต่อไปจะเป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕64  ในวาระท่ี ๓  ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จะตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 31,120,๐๐๐.- บาท  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  10  เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

- งดออกเสียง   ๑  เสียง 
/ระเบียบวาระท่ี 7 ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๗ :   เรื่องที่เสนอใหม่ 

7.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร         
ในพื้นที่ภัยแล้ง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 

ประธานสภาฯ ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่
ภัยแล้ง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเรียนเชิญ 

นางภาผอูนฯ  ข้าพเจ้า นางภาผอูน วงศ์แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้รับมอบหมาย
จาก นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบการรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ภัยแล้ง บ้าน 
หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 เนื่องจากส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 1 ล าปาง ได้ส่งมอบโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ระบบสูบน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบันทึกส่งมอบเลขที่ ลป ก3-01/2560 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2560 งบประมาณ 1,371,000 บาท ประกอบด้วย 
 1. ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
 2. หอถังเหล็กพักน้ าขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
 3. เดินท่อส่งน้ าจากปากบ่อน้ าบาดาลไปยังหอถังเหล็กพักน้ า 
 4. ติดตั้งป้ายโครงการฯ 
 5. ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 6. รั้วล้อมรอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1628 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือโปรด
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ  ตามที่รองนายกได้เสนอญัตติต่อสภาฯ ขออภิปรายเกี่ยวกับการรับมอบถ่ายโอนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า ซึ่ง อบต.วอแก้ว มีเรื่องนี้เข้ามาในการประชุมสภาไม่ต่ ากว่าสามครั้ง ซึ่ง
สมาชิกสภาก็ได้สอบถามว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องช้าหรือการท างานติดขัดอย่างไร ซึ่งทางปลัด
ได้อธิบายว่าในข้อกฎหมายต้องท าให้ถูกต้องถูกระเบียบทุกขั้นตอน บางครั้งไม่ได้ถ่ายโอนมา 
จะใช้งบประมาณของ อบต.วอแก้ว ก็จะขัดต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เพราะยังไม่ได้รับ
การถ่ายโอน ทางสภาต้องระมัดระวังเรื่องการรับภารกิจถ่ายโอน ต้องท าให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน เพราะหากรับโอนมาแล้วต้องรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายตามข้อกฎหมายด้วย ฝาก
ปลัด อบต.ช่วยดูแลในเรื่องระเบียบกฎหมายด้วย 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
 

/ปลัด อบต.... 
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ปลัด อบต.  ขอชี้แจง เรื่องการรับโอน เกี่ ยวกับครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เดิมของท้องถิ่นมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาเรื่อยๆ จนถูกยกเลิกไปและมาใช้ระเบียบใหม่นี้ โดยได้ก าหนดว่าใน
การรับครุภัณฑ์หมวดที่ดิน งบลงทุน ประกอบด้วยที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ต่างๆ  
หน่วยงานราชการนั้นๆ จะรับเป็นทรัพย์สมบัติหรือเป็นพัสดุได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น เนื่องจากว่าพอรับแล้วต้องมีเงื่อนไขที่ต้องมีการซ่อมแซมซ่อมบ ารุง ซึ่งต้องใช้
งบประมาณของ อบต.ยกเว้นใช้งบประมาณ อบต.สร้างเอง เช่น ถนนหนทาง ถือเป็นงบของ
เราเอง เป็นไปตาม พรบ.กระจายอ านาจฯ และ พรบ.ถ่ายโอนฯ ประเด็น ม.4 ที่ทาง
ผู้ใหญ่บ้านทักท้วงว่าช้า คือทาง อบต.ได้รับเรื่องจากหมู่บ้านที่ได้เสนอมาหลายเดือนแล้ว แต่
ตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการรับส่งมอบเมื่อปี 2560 มีแต่ชื่อโครงการและ 
งบประมาณจ านวน 1,371,000 บาท แต่ไม่มีรายละเอียด จึงท าหนังสือส่งไปยังกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล เพ่ือสอบถามรายละเอียด จึงเสนอสภาฯ ในการประชุมครั้งก่อนไม่ทัน
ตอนนี้ทาง อบต.ได้รายละเอียดมาแล้ว จึงน าเสนอสภาฯ ในวันนี้  

ประธานสภาฯ  มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์
ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับมอบโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  10  เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

- งดออกเสียง   ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 8      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ    - ในวาระอ่ืนๆ ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ ส.อบต. 
วันชัย 

นายวันชัยฯ  - โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรบ้านหล่ายทุ่ง ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวบ้านแล้วว่าต้องเป็นไปตามระเบียบของการโอน การจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอน และวันนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ จึงขอขอบคุณ ส.อบต.ที่เห็นความส าคัญ
ของชาวบ้านหล่ายทุ่ง ที่ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์  

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศ 

นายภูธเรศฯ  - ฝากถึงกองช่าง เรื่องฝาปิดรางระบายน้ า บริเวณข้างบ้านนายสังทอง อินยะบุตร เห็นว่าท า
นานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ จุดนี้เป็นทางโค้งและอันตรายต่อผู้สัญจร  

  - ถนนสายแม่อืนช ารุดเสียหาย บริเวณท่อลอดใกล้ที่นาของนายประเสริฐ ด าค า เจออุทกภัย
เมื่อปี 54 ช ารุดมาเรื่อยๆ จนพัง เกิดปัญหากับเกษตรกรผู้สัญจรเส้นทางนี้ ไม่ทราบว่ามี
แนวทางแก้ไขเร่งด่วนอย่างไร 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - เรื่องการด าเนินการจ่ายน้ าบ่อหนองตอง(บ่อป่าช้า) ยืมใช้เหมือนระบบประปา จะต้อง
ด าเนินการ ทาง อบต.วอแก้ว ก็จะมีภารกิจเพ่ิมขึ้นมาคือต้องขนน้ าไปส่ง มีงานเพ่ิมขึ้นมามี
ค่าใช้จ่าย เป็นงานที่ต้องใช้คนงานน าน้ าไปส่งเป็นประจ า ได้ท ามาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าน้ ามัน อีกไม่นานหากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจะต้องเป็นภาระของ อบต.วอแก้ว 
จึงขอน าเรียนว่ามีแนวทางการแก้ไขหรือด าเนินการอย่างไรที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือ
ภารกิจงานตรงนี้ได ้ 

ประธานสภาฯ  - เห็นว่าอยู่ระหว่างประกัน ต้องแจ้งผู้รับจ้าง ขอเชิญ รองนายก อบต. 

นางภาผอูนฯ - ทุ่งหนองตอง บ่อป่าช้า ทางนายกได้ติดต่อผู้รับเหมาแล้ว และเข้ามาซ่อม แต่ไม่ทราบว่ามี
ปัญหาอะไรถึงยังไม่เสร็จ เห็นว่าเปลี่ยนช่างจากคนเดิมเป็นช่างคนใหม่ ก าลังคิดแก้ปัญหาอยู่ 
ก็คงยังต้องติดตามช่างให้ดูแลว่าอะไรเสียหาย จึงขอน าเรียนเบื้องต้น 

 - ม.3 เรื่องถนนสายแม่อืน มีค าร้องมาแล้ว จะประสานไปทาง อบจ.เป็นถนนอัดบดมีอยู่ใน
แผนอยู่แล้ว  เรื่องฝารางระบายน้ า ทางช่างได้ประมาณการและให้ผู้รับจ้างท า เห็นว่าก าลัง
ทาสี จะเร่งให้ผู้รับจ้างเอาไปใส่ให้ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ ส อบต.ศุภชัยฯ 

นายศุภชัยฯ - ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าถนน ได้ไปส ารวจในหมู่บ้านดับประมาณ 10 กว่าจุด ถ้าจะซ่อม
สามารถเบิกของไปซ่อมได้เลยหรือไม่ เรื่องเบิกเงินจะเบิกได้หรือไม ่หรือจะซ่อมพร้อมกัน
และเบิกพร้อมกันทุกหมู่บ้านทั้งต าบล หรือทาง อบต.มีช่างที่อ่ืนมาซ่อมหรือไม่ มีแนวทาง
อย่างไร 

ประธานสภาฯ  - การเบิกค่าซ่อมไฟกิ่ง สามารถเบิกได้ แต่ต้องเป็นช่างที่มีใบรับรองด้วย เรื่องของต้องท า
เรื่องเบิกที่ป้องกันฯ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ รองนายก อบต. 

นางภาผอูนฯ - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ก็ได้ผ่าน
มติของสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ทางบริหารขอขอบคุณทางสภาฯ ได้ให้ความส าคัญเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อ อบต.จะได้น า
งบประมาณมาพัฒนาต าบลวอแก้วต่อไป 

 - ขอขอบคุณ ส.อบต.ที่ให้ความเห็นชอบ การรับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเมื่อรับโอน
มาแล้วต้องมีการดูแลรักษาด้วย  

ประธานสภาฯ   - ที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้                  
ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑0.50  น. 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63  เวลา  ๐๙.3๐ – ๑0.50 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  24 สิ งหาคม ๒๕63               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.             
๒๕63 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕63                
 
 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             ( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 ฉบับนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่........ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่......           
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ๒๕63   

 
 
 

 

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

 
 


