
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ 

วันที่    ๑8   เดือน สิงหาคม   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. ร้อยตรีทน  สุวรรณสุระ   สารวัตรก านันต าบลวอแก้ว 
2. นายสิงห์ชัย  กันใจรส    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
3. นายอินแต่ง  ก๋าโต่ง    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
4. นางชื่นจิตต์  ปาระมี    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
5. นายธีรวัฒน์  จันกันทะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
6. นายโหล่ง  ต๊ะใจ    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 

      7.  นางธนิตา  กานติยากุล     ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก 
 8.  นางสาวสธิานันท์  พรมสุรินทร์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 9.  นางละเอียด  ต๊ะวงค์    ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 4 
 

     /เริ่มประชุมเวลา.... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.1  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ          
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

ประธานสภาฯ - ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ๒8 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.   
๒๕63 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.         
๒๕63 ถึงวันที่ 28 เดือนสิงหาคม 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 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตั้งแต่
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕63 ถึงวันที่ 28 เดอืนสิงหาคม พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด ๑๕ 
วัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕63 และก าหนดนัดประชุมขึ้นในวันนี้  

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

๑.2 เรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 
 
 
 
 

     /นายเจษฎา... 
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นายเจษฎาฯ  - เสนอ รูปแบบที่ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที ่
(สมาชิกสภาฯ)  ประชุม และมติที่ประชุม 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า 
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ให้บันทึกการประชุมรูปแบบ          
ที่ ๒ 

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

๑.3 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 และข้ันตอนการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕64  

ประธานสภาฯ - ก่อนจะเข้าสู่วาระการเสนอร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจง  

ปลัด อบต. - ในเรื่องของการตั้งงบประมาณ จังหวัดล าปางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/ ว
15454 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ของ อปท. และก าหนดแนวทางการก ากับ
ดูแลให้ อปท.จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ อปท.
ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ให้ อปท.ทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยเคร่งครัด 

  2. ให้ อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง จัดส่งข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม มายังจังหวัด จ านวน 1 ชุด และให้เทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จัดส่งข้อบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม มายังอ าเภอ จ านวน 1 ชุด ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 15 วัน หลังจากท่ีประกาศใช้แล้ว 

  3. ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอรายงานผลการจัดท า
งบประมาณของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดหวัดภายในวันที่ 30 
ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอจะ
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีครบทุกแห่ง  

  4. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการเงินในรอบปีให้ประชาชนทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 ข้อ 40 

 และขอน าเรียนขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ขอ
ชี้แจงท าความเข้าใจแก่สมาชิกสภาฯ ซึ่งหลังจากที่นายกได้น าเสนอญัตติการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ต่อสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ก าหนดไว้ในเรื่องของงบประมาณ ข้อ 58 ข้อ 45(2)
สมาชิกจะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ และอภิปราย และลงมติ  

     /ส าหรับ.... 
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ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 วาระท่ี ๑ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ จะขอชี้แจงเพ่ิม ดังนี้ 
๑. นายก อบต. เสนอญัตติ และกล่าวแถลงงบประมาณต่อสภาฯ 

 ๒. ส.อบต. อภิปรายเป็นรายหัวข้อส่วนราชการ หมวดต่างๆ 
๓. ส.อบต. พิจารณาตามมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ว่าจะรับร่าง หรือไม่รับร่าง  
๔. กรณีรับร่าง ให้ที่ประชุมสภาฯ ก าหนดว่าจะให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ กี่คน 
และท าการเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ (3 คน ไม่เกิน 7 คน)  
๕. ที่ประชุมสภาฯ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ และ ส.อบต.ท่านใดจะเสนอค าแปร
ญัตติให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) 
๖. คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมหลังจากครบก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติแล้ว
มีมติของคณะกรรมการ 
๗. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะส่งรายงานผลการประชุมพร้อมร่างข้อบัญญัติให้
ประธานสภาฯ  
๘. ประธานสภาจะส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติแก่ ส.อบต.  
๙. นัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภาฯ และขอมติสภาฯ ในวาระที่ ๓ การลงมติ ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ จะประชุมพิจารณา ๒ วาระรวด คือวาระที่ ๒ และ
วาระท่ี ๓  

ส าหรับการก ากับดูแลเมื่อพิจารณาร่างฯ แล้ว สภาฯ จะเสนอให้นายอ าเภอ
พิจารณา เมื่อนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลพิจารณาแล้ว ทางสภาฯ จะได้เสนอผู้บริหาร
เพ่ือประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการซักซ้อมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จึงขอน าเรียนต่อสภาฯ เพ่ือทราบ 

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

สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕63  

  มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕63  

  
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
 

     /ระเบียบวาระท่ี 4... 



 
- 5 – 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.1 ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว วาระท่ี ๑ รับหลักการ 

ประธานสภาฯ  - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเรียนเชิญ 

นายก อบต.ฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ฉบับนี้เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว พร้อมแนบแบบแปลนและประมาณ
การรายการครุภัณฑท์ี่ดินสิ่งก่อสร้างมาด้วยแล้ว  

  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  บัดนี้ ถึง

เวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ  และ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63   
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีสถานะการเงินดังนี้ 

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕63 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     17,779,549.91 บาท 
เงินสะสม    13,799,128.18 บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม   15,610,741.63 บาท 
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน   -   โครงการ 

             รวม       - บาท 
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน        จ านวน   -   โครงการ 

                      รวม       - บาท 
๑.๒ เงินกู้คงค้าง           - บาท 
 

/2.การบริหาร.... 



 
- 6 – 

 
 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕62 
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น      29,705,018.45 บาท   ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร          182,962.56 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         19,008.40 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         236,149.41 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           55,335.๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทุน            -  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     14,420,456.08 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             14,791,107.๐๐ บาท 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  -  บาท 
(๓) รายจ่ายจริง  ทั้งสิ้น      23,905,212.87 บาท    ประกอบด้วย 
งบกลาง       10,719,096.00 บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า    7,874,227.๐๐ บาท 
และค่าจ้างชั่วคราว) 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   3,039,539.05 บาท 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   1,607,300.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)         -            บาท 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)        665050.82 บาท 
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้         -  บาท 
โดยระบุวัตถุประสงค์ 
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 318,900.00    บาท 
จ านวน  2  โครงการ 

 
๓. งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ..........-................. กิจการ......-.................. 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีรายรับจริง   -  บาท รายจ่ายจริง   -   บาท 
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ  จ านวน   -     บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จ านวน   -     บาท 
ก าไรสุทธิ    จ านวน   -     บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  จ านวน   -     บาท 
ทรัพย์จ าน าจ านวน    จ านวน   -     บาท 

  โดยงบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,120,๐๐๐.- บาท 

 

   /ส าหรับ... 
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ส าหรับรายละเอียด รายรับ รายจ่าย ตามค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 ดังรายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ 

รายรับ 
 รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  
 ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

รายได้จัดเก็บเอง       
    หมวดภาษีอากร 182,962.56 183,000.00 175,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 19,008.40 31,000.00 27,650.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 236,149.41 210,000.00 236,000.00 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,335.00 10,000.00 10,400.00 
    หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 1,000.00 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 493,455.37 436,000.00 450,050.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้อปท.       
    หมวดภาษีจัดสรร 14,420,456.08 14,364,000.00 14,349,950.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 14,420,456.08 14,364,000.00 14,349,950.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.       
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,791,107.00 15,200,000.00 16,320,000.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 14,791,107.00 15,200,000.00 16,320,000.00 

รวม 29,705,018.45 30,000,000.00 31,120,000.00 
 

รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 10,719,096.00 12,169,000.00 12,541,000.00 
  งบบุคลากร 7,874,227.00 8,947,800.00 9,154,800.00 
  งบด าเนินงาน 3,039,539.05 5,676,050.00 6,442,300.00 
  งบลงทุน 1,607,300.00 2,622,750.00 2,514,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 665,050.82 584,400.00 467,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,905,212.87 30,000,000.00 31,120,000.00 
รวม 23,905,212.87 30,000,000.00 31,120,000.00 

 

/บันทึกหลักการ... 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน  ยอดรวม  

ด้านบริหารทั่วไป   

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,398,430 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 682,360 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    แผนงานการศึกษา 1,541,790 
    แผนงานสาธารณสุข 500,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 292,080 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,510,340 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 163,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
    แผนงานการเกษตร 386,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
    แผนงานงบกลาง 12,541,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,120,000 
 

นายก อบต.  - การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ตั้งไว้ทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 
31,120,000.- บาท จึงขอเสนอทางสภาฯ พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ตามที่นายก อบต. ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 ต่อ
สภาฯ เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล คือ รายจ่ายเท่ากับรายรับ เป็นจ านวนเงิน 
31,120,000.- บาท ต่อไปขอให้ ส.อบต.ได้ดูรายละเอียดตามร่างฯ ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณา และอภิปรายเป็นรายหัวข้อ  

ที่ประชุม - ใช้เวลาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วพอประมาณ 

ประธานสภาฯ  - ทุกท่านคงได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอเชิญ ส.อบต.ได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น  

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

 

/นางกนกพร.... 
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นางกนกพรฯ - จากค าแถลงงบประมาณของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตามที่ได้ศึกษา 
(สมาชิกสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 แต่ละแผนงานมาแล้ว ตอนแรกมีข้อสงสัย

ว่าเงินงบกลางที่ตั้งไว้ 12,541,000 ท าไมตั้งไว้ เยอะมาก แต่เมื่อดูในรายละเอียดใน
แผนงานงบกลาง จะเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่ง
เป็นเงินจ านวนมาก จึงไม่ขัดข้อง และที่ได้สังเกตในเรื่องของงบบุคลากรจะเป็นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ส่วนค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปใช้งบด าเนินงาน จึงสงสัยว่าท าไมไม่ตั้งไว้ในงบ
บุคลากร  และในเรื่องของการตั้งงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น หน้า 125 คอมพิวเตอร์
บางรายการ ตั้งไว้ในงบด าเนินงาน ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ในงบลงทุน ซึ่งงบลงทุนจะ
เป็นเงินที่จะน าไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ในหมู่บ้าน จึงขอสอบถามว่าท าไมบางตัว
ตั้งไว้ในงบด าเนินงาน บางตัวตั้งไว้ในงบลงทุน 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - จากที่ได้ศึกษา จะสอบถามประเด็นเหมือน ส.อบต.กนกพร ว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในเมื่อ 
(สมาชิกสภาฯ) ตั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์จากงบด าเนินงานและงบลงทุน เพราะหากใช้ในงบลงทุน ท าให้งบ

พัฒนาด้านต่างๆ ในหมู่บ้านลดลง ซึ่งงบการพัฒนาหรืองบลงทุนมีน้อยอยู่แล้ว จะท าให้การ
พัฒนาได้น้อยลง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 

นางพิกุลฯ - ขอชี้แจง เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ที่ได้สอบถามว่าท าไมการตั้งงบประมาณด้าน 
(นักวิเคราะห์ฯ) คอมพิวเตอร์มีทั้งในงบด าเนินงานและงบลงทุน เนื่องจากว่าวิธีการจ าแนกงบประมาณ จะ

เห็นได้ว่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะอยู่ในหมวดของงบลงทุน ซึ่งเป็นงบคนละก้อนกับ
การพัฒนาในหมู่บ้าน ประเภทครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ จะตั้งไว้ในหมวดงบลงทุน 
แต่ที่ตั้งไว้ในงบด าเนินงานจะเป็นประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกปริ้นเตอร์ 
เป็นประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จะตั้งไว้ในงบด าเนินงาน รายละเอียดจะอยู่ในหนังสือจ าแนก
วิธีการงบประมาณที่ได้ระบุไว้ชัดเจน 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - จากที่ได้รับค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณก็หมดข้อสงสัย จากที่ได้ศึกษา 
(สมาชิกสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 ทุกหมวดหมู่ทุกด้าน เห็นว่าการจัดท า

งบประมาณมีครบและครอบคลุมทุกด้าน ถือว่าการจัดท างบประมาณมีศักยภาพ บริหาร
งบประมาณได้ดีและเหมาะสม 

ประธานสภาฯ  - ท่านอ่ืนมีใครจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการอภิปราย
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ในวาระที่  ๑               
รับหลักการ ถ้าหากไม่มีใครอภิปรายเพ่ิม ต่อไปจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ              
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว รวมงบประมาณทั้งสิ้น 31,120,๐๐๐.- บาท โดยการ         
ยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   ๑0 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

- งดออกเสียง  ๑ เสียง 

/5.1.1 การพิจารณา.... 
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           ๕.1.1  การพิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕64   

    - การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ  - ก่อนที่จะด าเนินการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติฯ ตามระเบียบให้ตั้งได้ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  ขอเชิญปลัด อบต. 
ได้ให้ค าแนะน าชี้แจง 

ปลัด อบต. - ในวาระที่ ๑ ทางสภาฯ ก็มีมติรับร่างเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในส่วนของการตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทางสภาฯ จะต้องมีผู้เสนอก าหนดว่าจะให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติกี่คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓(๑) ข้อ ๑๐๕(๓) ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน และที่ประชุมต้องเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการว่าจะก าหนดวันไหน เวลาใด ให้ชัดเจน ถ้าคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ประชุมและบันทึกการประชุมแล้ว จะได้ส่งรายงานผลการประชุมให้
ประธานสภา และประธานสภาฯ จะจัดส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติให้ ส.อบต.ได้ทราบ และนัดประชุมครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ ๒ 
หลังจากนั้นก็จะลงมติเห็นชอบร่างฯ ในวาระ ๓ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ จะได้ท า
เรื่องส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้นายอ าเภออนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
ประกาศใช้ต่อไป ส าหรับในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติ ต้องมีการประชุมครั้งแรกเพ่ือ
เลือกประธาน และเลขานุการ เพ่ือด าเนินการแปรญัตติต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญที่ประชุมเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ กี่คน ขอเชิญ 

นายเจษฎาฯ - เสนอ  4  คน 

ประธานสภาฯ  - ท่านอ่ืน มีใครเสนออีกหรือไม่ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายอาณันย์  พิมพา 

คนที่ ๒  นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - ท่านอ่ืน มีใครเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 4 คน ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   10  เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
 - งดออกเสียง      ๑   เสียง  
 
 
 
 

/การพิจารณา.... 
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- พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ - ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อว่าจะให้ใครเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอผู้รับรอง ๒ คน       

ขอเชิญเสนอชื่อ คนที่ ๑ 

นางมัณฑนาฯ - เสนอ นางกนกพร  สอนปิงค า 
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายศุภกฤต  ผาตา   

คนที่ ๒  นายศุภชัย  การโสภา 

ประธานสภาฯ  - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่  

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่า นางกนกพร  สอนปิงค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอชื่อ คนที่ ๒ 

นายเจษฎาฯ - เสนอ นายภูธเรศ  โพทวี 
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง 

คนที่ ๒  นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่า นายภูธเรศ  โพทวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอชื่อ คนที่ ๓ 

นายศุภกฤตฯ - เสนอ นางมัณฑนา  เทพภาพ  
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายเจษฎา  ปาระมี   

คนที่ ๒  นายวันชัย  ไชยชมภู 

ประธานสภาฯ  - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่า นางมัณฑนา  เทพภาพ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญเสนอชื่อ คนที่ 4 

นางกนกพรฯ - เสนอ นายศุภกฤต  ผาตา   
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายอาณันย์  พิมพา   

คนที่ ๒  นายภูธเรศ  โพทวี 

ประธานสภาฯ  - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  - เป็นอันว่า นายศุภกฤต  ผาตา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ได้ท าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 คน เรียบร้อยแล้ว  

ต่อไป ขอมติที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
๑. นางกนกพร  สอนปิงค า     
๒. นายภูธเรศ  โพทวี 
๓. นางมัณฑนา  เทพภาพ 
๔. นายศภุกฤต  ผาตา 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   ๑0 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

- งดออกเสียง ๑  เสียง      

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญปลัด อบต. ได้แจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ทราบและด าเนินการต่อไป 

ปลัด อบต. - ในการเสนอระยะเวลาขอแปรญัตติ ตามระเบียบก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ จึงขอแจ้งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้รับเลือกจากสภาฯ ได้ท าการประชุมครั้งแรก ในวันนี้เวลา  
๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือท าการเลือกประธานฯ 
และเลขานุการฯ โดยปลัด อบต.จะเป็นผู้เชิญประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ แล้วจะได้ด าเนินการตามก าหนดการต่อไป ซึ่งหากก าหนดห้วงระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่รอรับค าขอแปรญัตติตามห้วง
ระยะเวลาดังกล่าว และจะท าการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 เพ่ือ
พิจารณาการแปรญัตติ และรายงานผลการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ ทราบต่อไป 

 

           ๕.1.2  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  - ขั้นตอนต่อไป ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่

ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ขอเชิญเสนอ 

นายศุภกฤตฯ  - เสนอก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติจ านวน ๓ วัน คือ 
- วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (8 ชั่วโมง) 
- วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (8 ชั่วโมง) 
- วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (8 ชั่วโมง) 

   รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๔ ชั่วโมง 
ผู้รับรอง คนที่ ๑  นายภูธเรศ  โพทวี 

คนที่ ๒  นายศุภชัย  การโสภา 

ประธานสภาฯ  - มีใครเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมก าหนดระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติ           
ในวันที่ 19 , 20 , 21 สิงหาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
วอแก้ว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (วันละ 8 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง)  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   ๑0 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

- งดออกเสียง ๑  เสียง   

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดที่จะเสนอค าขอแปรญัตติ ให้ยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ ในวันพุธที่ 19 , วันพฤหัสบดีที่ 20 , วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕63 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ถ้าหาก
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
แปรญัตติ ให้ออกหนังสือเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย และหากประชุมแล้วให้ส่ง
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ เพ่ือจะได้ส่งรายงานผล 
การประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  

ประธานสภาฯ  - ต่อไป ขอให้ที่ประชุมก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ว่าจะก าหนด
ประชุมวันที่เท่าไหร่ เวลาใด ขอเชิญเสนอ 

นายศุภกฤตฯ  - เสนอก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.30 น. 

ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 
เวลา ๐๙.3๐ น.  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   ๑0 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

- งดออกเสียง ๑  เสียง      

ประธานสภาฯ - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 จะพิจารณา
ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ และวาระที่ ๓ การลงมติ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศ  

นายภูธเรศฯ  - ขอสอบถามประเด็นเดิม คือ ถนนเส้นท่าขัวห้วยไร่ ทางเข้าบ้านวอแก้ว ม.3 ตอนนี้ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณของ อบจ. ไม่ทราบว่าเขายังจะคงไว้ในแผนต่อไปหรือว่าจะด าเนินการในปีนี้
หรือไม่ ฝากบริหารติดตาม มันอันตราย เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎา  

นายเจษฎาฯ  - ในวาระอ่ืนๆ ขอน าเรียนปรึกษาเรื่องโรคระบาดเพลี้ยข้าว หลักๆจะได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาคเกษตรอยู่แล้ว จะมีในเรื่องของการส ารวจข้อมูล ได้มีการลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะตกหล่นบ้าง ขอปรึกษาว่า ถ้าบางรายไม่ได้รับการแก้ไข ทาง 
อบต.จะมีแนวทางการช่วยเหลือดูแลบ้างหรือไม่ 

 

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

นางกนกพรฯ - ฝากการบริหารของ อบต. ตอนนี้หัวสะพานแม่เปิ๊บ บ้านทุ่งผา หมู่บ้านได้แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นไปบ้างแล้ว ตอนนี้พ้ืนผิวถนนกับพ้ืนผิวสะพานลดระดับลง เกรงว่าถ้ารถใหญ่รถ
หนักวิ่งจะท าให้ทรุดไปมาก ทางหมู่บ้านได้แก้ไขปัญหาโดยน าดินลูกรังไปใส่แต่ก็ไม่เพียงพอ
เพราะช่วงพ้ืนด้านล่างเป็นโพลงเวลาน้ ากัดเซาะจะยิ่งทรุดลงไปอีก หากทิ้งไว้นานไปกลัวว่า
จะเสียหายไปมากกว่านี้ ตอนแรกทาง อบจ.ก็ได้เอาดินมากลบก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ถาวร 
ดินยังยุบหายไปแก้ไขปัญหาไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.อาณันย์ 

นายอาณันยฯ์ - ขอเพ่ิมเติม ส.อบต.ภูธเรศ ที่น าเรียนไป ถนนสายเข้าบ้านวอแก้ว เป็นถนนสัญจรไปมา 
เป็นทางโค้ง อันตราย และเป็นหลุมบ่อที่กว้างขึ้น และอีกจุดคือตรงบริเวณห้วยโป่ง ปีนี้คง
จะขาด ที่จะเข้าบ้านวอแก้วตรงล าห้วย ตอนนี้น้ ากัดเซาะไปมาก เป็นอันตราย ให้ช่างส ารวจ
เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอทางบริหารติดตามแจ้งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และหาแนวทางแก้ไข 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.วันชัย 

นายวันชัยฯ - การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา ที่ว่าขุดบ่อกักเก็บน้ า คือมาส ารวจแล้วแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการอะไรเลย ชาวบ้านฝากถามมาว่าส ารวจแล้วท าไมไม่ขุด ไม่มีน้ าใช้เลย เพราะปีนี้
แห้งแล้งมาก ไม่ว่าจะเป็นงบของ อบต.หรือทางอ าเภอ ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ คิดว่าถ้ามีท่อมา
ลงก็คงเข้าท าไม่ได้เพราะเป็นช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่ท าการเกษตรปลูกข้าวกัน แต่บางแห่งบาง
ช่วงอาจจะท าได้ ฝากทางบริหารพิจารณาและด าเนินการแก้ไข 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ศุภกฤต 

นายศุภกฤตฯ - ขอน าเรียนเรื่องดาดล าเหมืองทุ่งใหม่ ที่ได้สร้างมาประมาณ 3 เดือน ตอนนี้เหมืองช ารุด
สาเหตุที่ท าให้ช ารุดเพราะผิดพลาดมาจากการออกแบบ เพราะดาดล าเหมืองเดิมท้องกว้าง
ประมาณ 1 เมตร ปากกว้าง 1.80 เมตร แต่เหมืองใหม่ท้องแค่ประมาณ 60 ปากกว้าง 
1.20 เมตร ซึ่งน้ ามามากท าให้น้ าไม่สามารถไหลลงไปได้เพราะแคบ ท าให้เหมืองช ารุด 
ชาวบ้านจึงรวบรวมเงินจ้างรถแมคโครมาขุดถมเหมืองที่ช ารุด อีกจุดคือ ได้เขียนค าร้องแล้ว
และทางช่างก็ได้ส่งไปอ าเภอเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จุดนี้ทรายเต็มล าเหมือง 
น้ าไม่สามารถไหลผ่านลงไปได้ ตอนนี้ลูกเหมืองได้ขุดให้น้ าลงไปทางเหมืองเก่า 

 - จากที่ได้ไปประชุมสัญจร ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ได้เสนอเรื่องไฟกิ่ง ถ้าหากมีงบประมาณไหน
ด าเนินการได้ขอให้ซ่อมแซมเพราะเสียหายหลายจุด ขอให้ด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน
เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.มัณฑนา 

นางมัณฑนาฯ  - ถนนเส้นท้ายบ้านว่าจะมีงบประมาณมาแต่ยังไม่เข้ามาด าเนินการ ไม่ทราบว่าติดขัด
ตรงไหน เพราะตอนนี้รถสัญจรเกือบไม่ได้เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 

 

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

นายก อบต.  - เรื่องถนนสายหลักบ้านวอแก้ว ตั้งแต่เตาบ่ม – แยกบ้าน ม.2 งบประมาณปี 2563 ได้
จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ผู้รับเหมาไม่ลงมาด าเนินการ ตอนนี้ก็โดนปรับ ทาง อบจ. ก าลังจะ
ฟ้องผู้รับเหมาเพราะเป็นผู้ทิ้งงาน จะจัดซื้อจัดจ้างใหม่ก็ไม่ได้เพราะผู้รับจ้างเดิมยังยอมให้
ปรับ เพราะมีสัญญาค้ าประกันอยู่ ส าหรับงบปี 63 ถนนคอนกรีตของ ม.3 ที่งบตกไปจะ
ได้รับงบประมาณอีกหรือไม่ต้องไปถามในวันประชุมที่ 21 ส.ค.ที่ทาง อบจ.จะจัดประชุม
ประชาคมแผนที่อ าเภอห้างฉัตร จะติดตามสอบถามดู ส าหรับห้วยโป่ง เป็นสายเดียวกัน 
ของ อบจ. ไดแ้จ้งติดตามอยู่ตลอดเหมือนกัน   

  - ม.5 โรคระบาดข้าว เกษตรต าบลได้แจ้งเกษตรกรได้รับทราบและให้ส ารวจความเสียหาย
และทางเกษตรจะได้ตั้งกรรมการตรวจสอบ และเขียนค าร้องถึง อบต. และ อบต.จะส่งเรื่อง
ต่อ แต่ทางอ าเภอก็ยังไม่ได้ด าเนินการอะไร จะประสานไปยังเกษตรอ าเภอให้ช่วยเหลือดูแล
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย 

 - เรื่องถนนช ารุด ม.1 เป็นเขตของ อบจ. ติดตามทวงถามตลอด แต่ อบจ.ก็ยังไม่มา
ด าเนินการ จะประสานให้มาดูแล ขอให้เขียนค าร้องมาที่ อบต.ก่อน เพ่ือจะได้ประสานไป
ทาง อบจ.ต่อไป  

 - ม.2 เรื่องเหมือง มีปัญหาตลอด ปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ จะปรึกษากันอีกครั้ง 
- ม.4 เรื่องบ่อภัยแล้ง มาเมื่อ เม.ย.63 ได้ส่งเรื่องไปนานแล้ว ขอยืนยันมาก็เข้าท าไม่ได้
เพราะท านากันหมดแล้ว ผู้รับเหมาก็ไม่รับงาน  
- ม.2 ไฟกิ่ง ต้องเอาเข้าแผนและตั้งงบประมาณ ตอนนี้จะมีพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่า
เซลล์ติด ถ้าต่อไปตั้งงบประมาณไว้ในเรื่องของไฟกิ่งจะด าเนินการได้ ปัจจุบันการไช้ไฟของ
ต าบลวอแก้วเกินปริมาณมาก ที่เสียบ่อยเพราะใช้ไฟมาก ท าให้ไฟตก ดับบ่อย ม.5 ต้อง
ขยายไฟเพ่ิมอีกเส้นหนึ่ง เพราะไฟไม่พอ แต่หากมีรถกระเช้าเกิดหลอดดับก็น าหลอดไป
เปลี่ยนได้ ถ้าท าเยอะจะเบิกค่าแรงจะยุ่งยาก ผู้รับจ้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพจบทางไฟฟ้า
มาถึงจะรับจ้างได้ 
- ม.7 ขยายเขตไฟแรงต่ าจากแยกทุ่งกล้วย ท าเรื่องส่งไปไฟฟ้าแล้ว ต้องประมาณการใหม่ 
โครงการนี้เป็นงบที่ตั้งไว้แล้ว ไฟฟ้าแจ้งตอบกลับมาแล้วก็ด าเนินการได ้
- เรื่อง ถนนเส้นท้ายบ้าน ม.7 ที่ส ารวจส่งไปจังหวัด เพราะเป็นงบของ รอง ผวจ.คนใหม่ 
แจ้งให้ส่งไป 2 โครงการ ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหว ก็คงตกไปเพราะใกล้สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผญบ.ม.4 

นายสิงห์ชัยฯ  - ขอชมเชยทาง ส.อบต.ที่ได้อภิปรายหรือถามไถ่ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นหน้าที่ในสภา สงสัยด้านไหนต้องซักถาม วันนี้อยู่ในวาระรับ
หลักการ ขอฝากในส่วนของสมาชิกสภา ตอนนี้ข้อบัญญัติฯ ก็อยู่ในมือของท่าน ขอให้
พิจารณาตามข้อบัญญัติ ซึ่งอยู่ในขั้นของการแปรญัตติ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าการตั้ง
งบประมาณไม่ถูกต้องเหมาะสมก็สามารถยื่นแปรญัตติได้ ก่อนจะลงมติในวาระ 2 วาระ 3 
เพ่ือจะได้ตั้งงบประมาณไว้อย่างถูกต้อง ถูกระเบียบ ทั้ง 5 ด้าน ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง 
เพ่ือจะน างบประมาณไปบริหารต่อไป 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผญบ.ม.7 

นางชื่นจิตต์ฯ  - สอบถามถนนท่อลอดเหลี่ยมเส้นทุ่งกล้วยฝาก อบต.เขียนค าร้อง ทรุดทั้งหัวท้าย ฝากทาง
บริหารประสานทาง อบจ.หาแนวทางแก้ไข 

 - เหมืองข้าวเน่าขาด ฝาก ส.อบต.เจษฎา เขียนค าร้องให้ช่างลงไปดูให้ ขอกระสอบทรายไป
ใส่ให้กลุ่มผู้ใช้น้ าไปช่วยกันท า เพราะหากฝนตกลงมาน้ าก็จะทะลักลงไปอีก 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผญบ.ม.5 

นายอินแต่งฯ  - ขอฝากเรื่องโรคระบาดข้าว ชาวบ้านได้สอบถามและให้ลงทะเบียนไว้ น ารายชื่อส่งเกษตร
และเกษตรได้มาส ารวจแล้ว เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอบอกว่าให้ทาง อบต.ดูแลด้วย ไม่ทราบ
ว่ามีงบประมาณช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่ ตอนนี้ชาวบ้านก็พ่นสารเคมีก าจัดเพลี้ย แต่ไม่รู้ว่า
จะได้ผลเพียงใด เพราะต้องรอ 7 วัน ถึงจะรู้ผล 

 - ฝากถามเรื่องที่ได้ส่งการส ารวจฝาน้ าที่หอ ที่ส่งมาได้หลายเดือนแล้ว และที่ดินบอกว่าส่ง
มา อบต.แล้วแต่ยังไม่ถึงคิวที่จะออกมาส ารวจ เพราะทางการใช้จ่ายมีงบประมาณอย่างไร 
เพราะมีปัญหาเรื่องน้ า จะเอาที่ฝาน้ าเป็นที่เจาะบ่อบาดาล เพราะมีแค่จุดเดียวที่จะท าได้
เพราะใกล้ถังสูง 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต. - ขอแจ้งโครงการเกินศักยภาพ 3 โครงการ ที่ส่งไปจังหวัดจะมี โครงการถนนคอนกรีต ม.5 
สายทุ่งใหม่ และสาย 321 หลังอนามัย และถนนลาดยาง ม.4 จึงขอแจ้งให้ทราบ 

 - เรื่องถนนไปทุ่งกล้วย ตอนแรกขอเป็นสะพาน แต่เอาท่อลอดเหลี่ยมมาใส่ จึงท าให้ทรุด 
- เรื่องเหมืองฝายของล าห้วยแม่ไพร มี 9 เส้น อยู่ในความดูแลของชลประทาน ต้องท าค า
ร้องมา และทาง อบต.จะท าเรื่องส่งไป ทาง อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้  

 - เรื่องโรคระบาดข้าว จะประสานไปทางเกษตรอ าเภอให้อีกครั้งหนึ่ง ว่าจะให้ท ารูปแบบ
ไหน หากเสียหายมากทางเกษตรต้องให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนที่ประชุมมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มี ขอแจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นการพิจารณาในวาระ 2 วาระ 3 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.20  น. 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

/คณะกรรมการ.... 

 

 



 
- ๑7 – 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑8 สิงหาคม 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  ๑8 สิ งหาคม ๒๕63               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ.             
๒๕63 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕63                
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


