
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ 

วันที่    ๒8   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๐๙.๓๐  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                                                                                 
     4   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
      5   นางอรวรรณ  ไชยราช   นักทรัพยากรบุคคล 
      6   นางพิกุล  เทพภาพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      7   นายภาณุมาศ  ใจชุ่ม    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
     1   นายศรีค ามงคล  จานชา    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
     2   นางชื่นจิตต์  ปาระมี    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
     3   นายบรรจง  ลือชัย    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
     4   นายชนินทร์  ปามาใจ    แพทยป์ระจ าต าบลวอแก้ว 
     5.  ร.ต.อ.ปริวัฒน์  มาแก้ว    หัวหน้าสายตรวจต าบลวอแก้ว 
     6 นางนฤมล  เวชสุภา    พัฒนากรผู้ประสานงานประจ าต าบลวอแก้ว 
     7   นางเกศษิตา  หวานดี    ครู กศน.ประจ าต าบลวอแก้ว 
 

    /เริ่มประชุม .... 
 



- ๒ – 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

ประธานสภาฯ  - การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ ๒๕62 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.   
๒๕63 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.          
๒๕63 ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕63  มีก าหนด ๑๕ วัน  

อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตั้งแต่
วันที่ ๑7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด         
๑๕ วัน และก าหนดนัดประชุมขึ้นในวันนี้ เพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
๒๕63 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖4 และพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

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 

นางมัณฑนาฯ  - เสนอ ข้อ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) และมติที่ประชุม 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายภูธเรศ  โพทวี   
   คนที่ ๒   นายเจษฎา  ปาระมี 
 

       /ประธานสภาฯ.... 



 
- 3 – 

 
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ให้บันทึกการประชุมรูปแบบ          
ที่ ๒ 

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

๑.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทย ประจ าปี 2563 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ปลัด อบต.  

ปลัด อบต.  - สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีหนังสือที่ ทส 1413/427 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งขอเรียนเชิญร่วมงานวันช้างไทย ประจ าปี 2563 ซึ่งปีนี้ก าหนดจัด
กิจกรรมวันช้างไทย ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพ่ือเป็น
การรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย เกิดจิตส านักและตระหนักถึงความส าคัญของช้างไทย โดย
การร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์และเป็นสมบัติอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอเชิญร่วมงานวันช้างไทยใน
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.30 น.โดยมีก าหนดการงานวันช้างไทย  

-วันที ่12 มีนาคม 2563 จะมีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการประกวด
จัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก และประกาศผลการตัดสินการประกวด ในเวลา 
15.30 น.  

-วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน มอบเงินรางวัลการ
ประกวดซุ้มอาหารช้าง และพิธีฮ้องขวัญช้าง  

-วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. จะมีพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์ 30 รูป และท าบุญเลี้ยงพระ จ านวน 9 รูป และเลี้ยงสะโตกช้าง 

    จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ           

สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62  

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62  

     

  /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  เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕63 และสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ของปี ๒๕๖4 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ปลัด อบต.  

ปลัด อบต.  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  

ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภา
ท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 1) การประชุมสามัญ 2) การประชุมวิสามัญ 

   ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของแต่ละปีโดยให้น า
ความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญ
ก็ได้ 

   และข้อ 11 (2) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

   การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

   ดังนั้น สมาชิกสภาฯ จะต้องเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2563 ก าหนดระยะเวลา ซึ่งไม่เกิน 15 วัน และวันเริ่มต้นประชุมของแต่ละสมัยไว้ รวมถึง
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2564 จึงขอน าเรียนทุกท่าน
ทราบ 

/5.1.1 ก าหนด.... 
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       ๕.1.๑ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ กี่สมัย   
ประธานสภาฯ  ขอให้ ส.อบต.พิจารณา แล้วเสนอต่อที่ประชุม ว่าการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี ๒๕63 จะก าหนดกี่สมัย  

นายภูธเรศฯ เสนอก าหนดสมัยประชุม ๔  สมัย 
(สมาชิกสภาฯ)   ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายศุภกฤต  ผาตา   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ    มีใครเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมใครเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ๒๕63  จ านวน  ๔  สมัย   

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

๕.1.๒ ก าหนดระยะเวลา กี่วัน 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดระยะเวลาสมัยประชุม จะก าหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอ 

นางกนกพรฯ เสนอก าหนดระยะเวลาสมัยประชุม ๑๕ วัน  
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายศุภชัย  การโสภา   
   คนที่ ๒   นายเจษฎา  ปาระมี 

ประธานสภาฯ   มีท่านอ่ืนเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

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

๕.1.๓ ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ แต่ละสมัย 

ประธานสภาฯ   การก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมประจ าปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ทีไ่ด้ก าหนดไว้แล้วเมื่อปี 2562 คือช่วงวันที่ ๑7 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕63 เป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก และก าหนดวันประชุมขึ้นในวันนี้ ดังนั้น การประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 1 จะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี 
ส าหรับการประชุมในสมัยที่ 2 - 4 จะเป็นการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้  

  - การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 จะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
 เพราะฉะนั้น จึงควรก าหนดไว้ในเดือนมิถุนายน           

 - การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งต้องก าหนดไว้ในเดือนสิงหาคม เพราะตามระเบียบการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ก าหนดให้ทางบริหารต้องยื่นต่อสภาฯ ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม ดังนั้น ทางสภาฯ จะต้องก าหนดประชุมในเดือนสิงหาคม  

 
/-การประชุม.... 
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  - การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 จะเป็นการรายการผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาฯ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม จึงควรก าหนดไว้ในเดือนธันวาคม 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ แต่ละสมัย ซึ่งครั้งนี้เป็นสมัย  
ที่ ๑ วันที่ ๑7 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕63 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ จะก าหนด
เริ่มตั้งแต่เม่ือใด  ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ เสนอสมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2563 มกี าหนด ๑๕ วัน 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ   มีท่านอื่นเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2563 มีก าหนด ๑๕ วัน 

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

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดวันประชุมสมัยที่ ๓ จะก าหนดเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ขอเชิญ          
ส.อบต.มันฑนาฯ 

นางมัณฑนาฯ เสนอสมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑4 – 28 สิงหาคม ๒๕63 มีก าหนด ๑๕ วัน 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายเจษฎา  ปาระมี   
   คนที่ ๒   นายศุภกฤต  ผาตา 

ประธานสภา   มีใครเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่
วันที่ ๑4 – 28 สิงหาคม ๒๕63 มีก าหนด ๑๕ วัน 

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

ประธานสภา   ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดวันประชุมสมัยที่ ๔ จะก าหนดเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ขอเชิญ      
ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ เสนอสมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2563 มีก าหนด ๑๕ วัน 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายภูธเรศ  โพทวี  
   คนที่ ๒   นายอาณันย์  พิมพา 

ประธานสภาฯ   มีใครเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ตั้งแต่
วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2563 มีก าหนด ๑๕ วัน 

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

/5.1.4 เรื่อง.... 



- 7 – 
 

 ๕.1.๔  เรื่อง ก าหนดวันเริ่มต้นประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖4  

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอเชิญเสนอ ก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี ๒๕๖4  

นายเจษฎาฯ เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖4 เริ่ม ๑5 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
(สมาชิกสภาฯ)  ๒๕๖4  มีก าหนด ๑๕ วัน 

ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายศุภชัย  การโสภา  
   คนที่ ๒   นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง 

ประธานสภาฯ    มีใครเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมใครเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ๒๕๖4 สมัยแรก มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม ๑5 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖4   

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

ประธานสภาฯ   สรุปมติที่ประชุมเสนอให้  
- ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕63 จ านวน  ๔  สมัย ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 ระหว่างวันที่ ๑7 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕63 
ก าหนด ๑๕ วัน 

   สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2563 ก าหนด ๑๕ วัน 
   สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑4 – 28 สิงหาคม ๒๕63 ก าหนด ๑๕ วัน 
   สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2563 ก าหนด ๑๕ วัน 

- ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4  
สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕๖4  ก าหนด ๑๕ วัน 
 

          ๕.2  ญัตติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม           
ฉบับท่ี  3 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเชิญ นายก อบต. เสนอญัตติต่อสภาฯ 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22(2) ดังนั้น จึงขอเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว แนบท้ายญัตตินี้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอมอบหมายให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงต่อที่ประชุม 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นางพิกุลฯ - การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เนื่องจากได้รับหนังสือจากจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุดที่ ลป 
0023.3/ว51810 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แจ้งเรื่องการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ด าเนินการดังนี้  

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 22/2 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เนื่องจากเป็นนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

2. งบประมาณในการฝึกอบรมให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้ตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หากไม่เพียงพอให้พิจารณาโอน
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายหรือไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไปตั้งจ่ายได้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0819.2/ว1066 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือ
การป้องกันตนเอง" ตามแนวทางคือ การสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพ้ืนที่ของ อปท. 
เพ่ือเผยแพร่วิธีการจัดท าหน้ากากอนามัยฯ โดยให้มีผู้เข้ารับการอบรมจากบุคลากรในสังกัด 
อปท. ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่ อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชน
ที่สนใจ ให้จัดอบรมก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 

ซึ่งตอนนี้ จะได้ท าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน  2  โครงการ ตาม
งบประมาณท่ีทางจังหวัดได้ประมาณการไว้ให้ ดังนี้ 

1) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว โดยตั้งงบประมาณไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ 

ปี 2563 จ านวน 100,000 บาท 
ปี 2564 จ านวน 286,200 บาท 
ปี 2565 จ านวน 286,200 บาท 
 
 

/2) โครงการ.... 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง" โดยตั้ง
งบประมาณไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2563 จ านวน 30,000 บาท 
 หากสภาฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว จะได้เสนอให้นายกประกาศใช้แผนต่อไป 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ปลัด อบต.  

ปลัด อบต.  - ขอชี้แจงเรื่องโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ เพ่ิมเติม จากที่ได้ไป
ประชุมกับทางอ าเภอห้างฉัตร เบื้องต้นที่ได้คุยกันทางอ าเภอเสนอก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจ า อปท.ร่วมกัน โดยให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ห้างฉัตรเป็นเจ้าภาพ โดยก าหนดให้ อปท.จ านวน 8 แห่ง ส่งผู้เข้าอบรม อปท.ละ 50 คน 
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 200 คน อบต.ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563  
จะมี อบต.วอแก้ว อบต.หนองหล่ม อบต.เวียงตาล อบต.แม่สัน  กลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้น า อสม. จิตอาสาภัยพิบัติด้านต่างๆ จะใช้
งบประมาณในการด าเนินการเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ฝึก ค่าเอกสารการฝึกอบรม งบประมาณที่จะต้องใช้แต่ละ อปท.ประมาณหนึ่งแสนบาท 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องเพ่ิมเติมแผนก่อน 
แล้วโอนงบประมาณมาด าเนินการ หากไม่มีงบประมาณในการโอน สามารถใช้จ่ายจากเงิน
สะสมได้  

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม หรือสอบถาม 
ขอเชิญ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางพิกุลฯ - เนื่องจากทาง อบต.ได้แจกหนังสือให้ทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้ด าเนินการ
จัดส่งโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการเร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. เพ่ือที่จะน า
โครงการบรรจุในแผนเพ่ือจะน าไปจัดท างบประมาณในปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้แจกเอกสาร
แนบไปจ านวน 3 ชุด ถ้าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากจะได้จ านวนโครงการน้อย แต่ถ้า
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยก็จะได้จ านวนโครงการหลายโครงการ ในแบบเสนอ
โครงการให้ทาง ส.อบต.ได้ระบุบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ แนบแผนที่ของ
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการ เพ่ือให้ทางช่างสามารถลงไปตรวจสอบพ้ืนที่ และน ามาประมาณการ
ราคาได ้ขอทาง ส.อบต.และผู้ใหญ่บ้านประสานงานกันก่อนจะน าเอกสารส่งคืน อบต. โดย
ให้ส่งคืนภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ  - ฝากขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้ประสานงานกับ อบจ.ในการซ่อมแซมถนนสองเส้นทาง 
คือ ถนน คสล. บริเวณหน้าโรงบ่มใบยาสูบถึงสามแยกห้วยโป่ง และถนนเส้นที่ช ารุดบริเวณ
สามแยกบ้านวอแก้วถึงหน้าบ้านนางอนงค์ สมหวัง และอีกเรื่องขอฝากติดตามโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรของบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรทุ่งหลวงใต้ ม.3 เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันใช้ไฟฟ้าในการใช้น้ าต้องจ่ายเงินเป็น
จ านวนมากในแต่ละครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการท าการเกษตร  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - ขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ในเรื่องการประสานงานในการท าท่อที่ปลายน้ า ที่เกิดปัญหาที่ 
ม.5 ซึ่งตอนแรกที่น าเสนอเป็นสะพานที่จะแก้ปัญหาได้ แต่จากกรณีที่ไปส ารวจแล้วท าเป็น
ท่อลอดเหลี่ยมน่าจะเอาอยู่ คงจะใช้ได้ และได้ด าเนินการไปแล้ว และปัญหาตอนนี้ยังไม่มี
ฝนตกลงมา จึงไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องบ้านทุ่งหกและ
บ้านน้ าจ าที่ประสบปัญหาน้ าหลาก อีกเรื่องคือท่อระบายน้ าลุ่มวัดซึ่งผู้ที่จะด าเนินการแก้ไข
ก็ได้ประสานมาว่าจะด าเนินการได้เร็วๆ นี้ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.มัณฑนาฯ 

นางมัณฑนาฯ  - สอบถามเรื่องเรียงหินกันตลิ่งพัง ไม่ทราบว่ามีผู้รับจ้างหรือยัง เพราะกันงบประมาณไว้
แล้ว เห็นว่าช่วงนี้น้ าแห้งจะสะดวกในการด าเนินการ และขอขอบคุณเรื่องประปาที่ใช้ไม่ได้
ทั้ง 2 บ่อ ทาง อบต.ไดแ้จ้งช่างลงไปซ่อมให้แล้ว จึงขอบคุณแทนชาวบ้านน้ าจ าด้วย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ 

นายวันชัยฯ  - ขอสอบถามทางฝ่ายบริหารเรื่องบ่อประปาบาดาลการเกษตรแม่ติว ได้ก่อสร้างและใช้ไป
แล้ว ตอนนี้ประสบปัญหาคือ บ่อลึก 100 กว่าเมตร แต่ท่อลงไปไม่ถึง เมื่อเดือนก่อนมีคน
ที่มาเป่าบ่อบอกว่าน้ ามีเยอะแต่ท่อหย่อนลงไปไม่ถึง ช่วงนี้ผู้ใช้น้ าคือฟาร์มโคนมจะเปิดไม่
เกิน 30 นาที เปิดนานกว่านี้ไม่ได้ เพราะน้ าอยู่ลึก ไม่ทราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
จะต้องต่อท่อลงไปประมาณ 4-5 เส้น สายไฟและสลิงต้องหย่อนซับเมอร์สลงไป ขอเสนอ
แนวทางแก้ไข จึงขอน าเรียนผ่านสภาฯ ไปทางฝ่ายบริหาร 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ศุภชัยฯ 

นายศุภชัยฯ  - ขอสอบถามเรื่องเจาะบ่อบาดาลทุ่งใหม่ ที่ไม่มีโฉนดที่ดิน จะหาที่เจาะที่อ่ืนได้หรือไม่ 
เพราะน้ าที่ข้ึนไปทุ่งสัน น้ าส่งไปไม่ถึง หาที่เจาะได้แต่ไม่มีโฉนด ไม่ทราบจะหาวิธีแก้ไข
อย่างไร 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ - เพ่ิมเติมจาก ส.อบต.วันชัย เพราะ ม.3 ก็มีบ่อที่ 2 บริเวณท่ีนาของนายโหล่ง ต๊ะใจ คือ 
ตัวดูดลงไปไม่ถึงน้ า  

 
/ประธานสภาฯ.... 

 
 



 
- ๑1 – 

 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต.ตอบข้อซักถาม 

นายก อบต.  - ม.3 และ ม.4 เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ของ ม.3 ได้ส่งขอไปขึ้นทะเบียนแล้ว 17 แห่ง 
รอตอบรับมาว่าจะได้กี่แห่ง แต่ถ้าได้ จุดที่ส าคัญที่สุดคือข้าง รพ.สต. เพราะมีคนใช้ใน
การเกษตรเยอะ และอีก 2 แห่งคือ ม.3 และ ม.4 มีน้ าเยอะแต่ไม่ออก ท่อคงไม่ถึง ให้เขียน
ค าร้อง แนบส าเนาบัตรประชาชนและค่าใช้จ่าย ส่งมาที่ อบต. จะได้แจ้งช่างไปตรวจสอบ 

 - ม.5 น้ าทุ่งใหม่ก็มีเยอะแต่ไปไม่ถึง ที่ถามเกี่ยวกับพ้ืนที่มีเป้าหมายอยู่ว่าเปลี่ยนหัวจ่าย
แล้วแต่ก็ยังไม่ถึง จึงจะให้ท าโครงการเก็บน้ าในดินสักสองหมื่นลิตร มีหอจ่าย มีพลัง
แสงอาทิตย์สูบขึ้นไปจ่ายช่วงบน โดยไม่ต้องสูบจากบ่อทุ่งใหม่ นี่เป็นแผนที่จะท า ให้ท า
โครงการที่จะน าเข้าแผน และตอนนี้จะได้งบประมาณมาที่บ่อบาดาลการเกษตรทุ่งหนอง
ตอง ทางกลุ่มได้เอาไฟฟ้าลงแล้ว ทางช่างก็เปลี่ยนซับเมอร์สใช้น้ าได้แล้ว แต่ไม่มีหอจ่ายและ
ที่เก็บน้ า จึงให้เจ้าของพ้ืนที่เอาท่อหรือถังไปสูบน้ าเก็บไว้ จึงขอแทงค์สูง 25 ม. กับเดินท่อ
จากจุดน้ าบ่อทุ่งหนองตองไปหาบ่อป่าช้าเพ่ือเชื่อมต่อกัน และขึ้นไปลุ่มอ่าง ไปถึงหลิ่งดิน
แดง เจ้าของงบประมาณให้ช่างจัดท าประมาณการราคาซึ่งก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ   

 - เรื่องถนนลาดยางได้ขอไปที่ อบจ. ได้ถนนหน้าเจริญชัยมอเตอร์เรียบร้อยแล้ว ที่ขอไปอีก
คือ คอนกรีตกับลาดยาง ม.6  

 - เรื่องตลิ่งพังหมู่ 7 ได้ผู้รับจ้างแล้ว คงจะเข้าไปด าเนินการให้เร็วๆ นี้ 
- ฝ่ายงานป้องกันฯ ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งอาจมีเหตุไฟไหม้ ให้อยู่เวรยามตลอด 24 ชม. ให้
เตรียมพร้อม 
- กองช่างฝากทางช่างกับ ส.อบต. หากออกไปส ารวจพ้ืนที่งานก่อสร้าง การออกแบบให้
ก ากับดูแลการส ารวจ ออกแบบงานก่อสร้างให้ดี หากไปส ารวจให้เรียกชาวบ้านไปดูด้วยจะ
ได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง  
- มีคนสอบถามเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย ขอให้ปลัด อบต.น าเรียนต่อท่ีประชุม 

ปลัด อบต.  - ขอชี้แจงเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย รถกู้ภัยเป็นการแพทย์ฉุกเฉินที่หน่วยงาน ชมรม สมาคม หรือ
บุคคล จัดต้ังขึ้นในรูปของชมรม สมาคม มูลนิธิ เพ่ือช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือที่ อบต. เทศบาล 
จัดตั้งขึ้น ซึ่งเงื่อนไขในการจัดตั้งคือ 1. จะต้องมีรถทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในรถจะต้องมี
อุปกรณ์การแพทย์ครบ เช่น เตียง เครื่องช่วยหายใจ และติดไฟไซเรน ทุกอย่างต้องซื้อเอง 
และต้องขอขึ้นทะเบียนกับ สสจ. ขออนุมัติจากจังหวัด 2. ต้องมีคน ซึ่งต้องได้รับการอบรม
จากการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหลักสูตรอย่างน้อย 5 วัน 2 ครั้ง ซึ่งจะต้องสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ โดยขึ้นทะเบียนกับ สสจ. คนขับรถจะต้องมีใบขับขี่ถูกต้อง และการรับคนป่วย
จะต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เช่น อุบัติเหตุ รับคนป่วยทั่วไปไม่ได้ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
มาก เพราะต้องจ้างบุคลากรอย่างน้อย 3 คน บริการตลอด 24 ชม. ขอน าให้ทุกท่านได้
รับทราบ เพ่ือจะได้ไปท าความเข้าใจกับพ่ีน้องชาวบ้านได้ 

 

 
/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกบ้างหากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้   ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.00  น. 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑1.00 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 ได้มีมติ ในการประชุม เมื่อวันที่  ๒8 กุมภาพันธ์  ๒๕63               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62 
 
   

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

 
 
 
 
 

 



 


