
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 

วันที่    28   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  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 
9 

นายเจษฎา  ปาระมี 
นายศุภชัย  การโสภา 

สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม  

- 
 
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 
      5   นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว   หัวหน้าส านักปลัด 
      6   นายนิรันดร์  บุญสิงห ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
     7   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
      8   นางอรวรรณ  ไชยราช   นักทรัพยากรบุคคล 
      9   นางพิกุล  เทพภาพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
      1  นางจันทร์ค า  มะโนสม   ประธานแม่บ้าน ม. 2 
      2  นายจักรกริช  จริยา    ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลวอแก้ว 
 
เลขานุการสภาฯ  - ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผู้มาประชุม ได้ลงชื่อครบ

องค์ประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
        /เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม นายชัยสิทธิ์ อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6.3 ครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.1  เรื่อง แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๒ 

ประธานสภาฯ - การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว 

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 

นายเจษฎาฯ   - เสนอ ข้อ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) และมติที่ประชุม 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายศุภกฤต  ผาตา 
   คนที่ ๒   นายภูธเรศ  โพทวี 

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 4 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา  
- สมาชิกทุกท่านคงได้พิจารณาแล้ว หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - รับรอง  ๑0 เสียง 
 - ไมร่ับรอง    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.1  เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค       
และท าการเกษตร ในพื้นที่ต าบลวอแก้ว จ านวน 6 โครงการ 

ประธาน  การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเรียนเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เสนอญัตติต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

นายก อบต.  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้านายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้จ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จ านวน 6 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,602,000.- บาท (สองล้านหก
แสนสองพันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 

งบประมาณ 467,600 บาท 
2) โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ(บริเวณท่ีนา นางถนอมศรี ไพรอ าพร)  หมู่

ที่ 3 งบประมาณ 268,900 บาท 
3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งค่าชุม หมู่ที่ 7   

งบประมาณ 481,000 บาท 
4) โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะข้างลาน

กีฬา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 461,500 บาท 
 

     /5) โครงการ.... 
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5) โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 บ้าน 
หล่ายทุ่ง งบประมาณ 461,500 บาท 

6) โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์
บ้านทุ่งหก (ป่าช้า) ต.วอแก้ว งบประมาณ 461,500 บาท 

ตามรายละเอียดหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ด้วยประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ต้อง
อาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลักส าหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยความอุดม
สมบูรณ์จะข้ึนอยู่กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี ในสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่สามารถปลูกพืชในช่วง
ฤดูแล้งได้ และไม่มีแหล่งน้ าทดแทน จึงท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีความมั่นคง
ในอาชีพเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการหาแหล่งน้ าทดแทนแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถมีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และท า
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงจะด าเนินการขอใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
แก้ ไขปัญหาความ เดื อดร้ อนของประชาชน ใน พ้ืนที่  โ ดยปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ซึ่งโครงการที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 และฉบับเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,602,000.- บาท (สองล้านหกแสนสอง
พันบาทถ้วน) 

ระเบียบกฎหมาย 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กร หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

/(2) ได้ส่งเงิน.... 
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     (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติดังกล่าวมาด้วย
แล้ว  

ประธานสภาฯ - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ต่อไป ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังรายงานยอดเงินสะสมต่อ
สภาฯ ขอเชิญ  

นางพิศมัยฯ - ขอน าเรียนเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงิน
สะสม ฯลฯ 

ข้อ 88 กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะ
สามเดือนแรก ของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด า 
เนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลาง
ก่อนได ้ฯลฯ 

   ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

 

/(3) ให้กันเงิน.... 
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
รอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีม ีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

และขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้ ดังนี้ 
เงินสะสมที่น าไปบริหารได้    17,566,307.52 บาท 
หัก ส ารองงบบุคลากร      8,518,140.00  บาท 
     ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  3,100,000.00  บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    5,948,167.52  บาท 

 ซ่ึงเงินท่ีขอใชจ่้ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 2,602,0๐๐.๐๐ บาท จึงน าเรียนต่อสภาฯ  

ประธานสภาฯ  - ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาการขอจ่ายขาดเงินสะสม โดยจะพิจารณาเป็นรายโครงการ  

1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 467,600 บาท ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ อภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ส.อบต.           
ศุภกฤตฯ 

นายศุภกฤตฯ  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณที่สาธารณะทุ่งแม่เปิ้บ ใช้น้ าส าหรับ
เกษตรกรที่ท านาและท าสวนข้าวโพด เนื้อที่ที่จะใช้รับน้ าตรงจุดนี้ได้ประมาณ 50 ไร่ ตั้งแต่
ทุ่งแม่เปิ๊บถึงบ้านทุ่งตุ่น เพราะจะมีล าเหมืองสองข้างที่จะสูบน้ าลงไปสู่เหมืองได้เลย 
โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงขอทางสภาฯ พิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายแบบแปลนของโครงการ 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณที่สาธารณะทุ่งแม่เปิ้บ ม.2 โดยท าการ
เจาะบ่อบาดาลลึก 200 ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลแบบเทอร์ไบน์ ประสานท่อที่ปากบ่อ 
ใช้แบบเทอร์ไบน์เนื่องจากไฟฟ้าไม่ถึง ใช้แบบมาตรฐานของส านักบริหารจัดการน้ า            
กรมทรัพยากรน้ า 

ประธานสภาฯ  มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์
ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณที่สาธารณะทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 467,600 บาท โดยการยกมือ 

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



 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ 2)  โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ(บริเวณท่ีนา นางถนอมศรี ไพรอ าพร)  
            หมู่ที่ 3 งบประมาณ 268,900 บาท ขอเชิญ ส.อบต.อาณันย์ฯ  

นายอาณันย์ฯ  - โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ บริเวณที่นา นางถนอมศรี ซึ่งห่างจากที่กัก
เก็บน้ า ต้องมีการกันน้ าที่ไหลหลาก จุดนี้ เกษตรกรใช้ส าหรับท าการเกษตรทั้งหน้าฝน 
หน้าแล้ง ตลอดทั้งปี สามารถน าน้ าจุดนี้มาใช้ได้ เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ที่จะได้ใช้ประโยชน์
ล าห้วยนี้ ขอฝากสภาฯ พิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายแบบแปลนของโครงการ 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ บริเวณที่นา นางถนอมศรี โดยท าการ
ก่อสร้างสันฝายสูง 1.5 ม. ยาว 10.5 ม. น ามาคัดลอกดัดแปลงบางส่วน เพราะพ้ืนที่เล็ก
แคบต้องลดสันฝายลง ใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ า 

ประธานสภาฯ  - โครงการ ม.3 สมาชิกท่านอ่ืน มีใครจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ
(บริเวณท่ีนา นางถนอมศรี ไพรอ าพร) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 268,900 บาท โดยการยกมือ 

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

ประธานสภาฯ  3)  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งค่าชุม หมู่ที่ 7    
            งบประมาณ 481,000 บาท ขอเชิญ ส.อบต.มัณฑนาฯ  

นางมัณฑนาฯ  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณที่สาธารณะทุ่งค่าชุม เนื่องจากว่าเกิด
ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีน้ าใช้ในช่วงหน้าแล้ง ถ้าได้เจาะบ่อบาดาลตรงนี้ เกษตรกรจะได้ท า
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนจากการขุดเจาะบ่อทุ่งค่าชุม ขอฝากทาง ส.อบต.พิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายแบบแปลนของโครงการ 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณที่สาธารณะทุ่งค่าชุม ม.7 โดยท าการ
เจาะบ่อบาดาลลึก 200 ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลแบบซับเมิส มีการเดินท่อร้อยสายไฟ 
เพราะใช้ไฟฟ้า ใช้แบบมาตรฐานของส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า 

ประธานสภาฯ  - โครงการ ม.7 สมาชิกท่านอื่น มีใครจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณท่ี
สาธารณะทุ่งค่าชุม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 481,000 บาท โดยการยกมือ 

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

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ  4)  โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะข้างลาน  
                                    กีฬา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 461,500 บาท ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ  - ขออภิปรายถึงความจ าเป็นโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณที่
สาธารณะข้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ า
มาขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรให้ ซึ่งปัจจุบันใช้ไฟฟ้าต้องเสียค่าไฟเดือนละประมาณ 
3 – 4 พันบาท เห็นว่าการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกับท าหอเก็บน้ า ช่วยให้
เกษตรกรที่ใช้น้ าลดต้นทุนในการท าเกษตรลง เพราะไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า จะได้น าพลังงาน
แสงอาทิตย์สูบน้ ามาข้ึนหอสูงและจ่ายให้เกษตรกร จึงขอฝากสภาฯ พิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายแบบแปลนของโครงการ 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณที่สาธารณะข้างลานกีฬา 
หมู่ที่ 1 โดยท าการติดตั้งแผงเชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แบบก่อสร้างจากแบบมาตรฐาน
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ส าหรับ
การเกษตร แบบถังเก็บน้ าแชมเปญ(หอถังสูง) สูง 20 ม.ของกระทรวงพลังงาน  

 

ประธานสภาฯ  - โครงการ ม.1 สมาชิกท่านอ่ืน มีใครจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะข้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 461,500 บาท โดยการ
ยกมือ 

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

ประธานสภาฯ  5)  โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 บ้าน  
          หล่ายทุ่ง งบประมาณ 461,500 บาท ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ 
 

นายวันชัยฯ  - โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณทุ่งก๊อด บ่อนี้เจาะแล้ว 
ก่อนหน้านั้นเกษตรกรใช้รถไถสูบขึ้นมาเลี้ยงสัตว์ แต่แรงดันไม่พอ บางคนก็ไม่มีอุปกรณ์ใน
การสูบน้ าขึ้นมา โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร จะมีฟาร์มโคนม ผู้เลี้ยงโคขุน 
ปลูกข้าวโพด ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ขอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายแบบแปลนของโครงการ 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 บ้าน  
   หล่ายทุ่ง เดิมใช้ระบบเทอร์ไบน์ เปลี่ยนเป็นซับเมิส เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรใน

การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ โดยโครงการนี้จะมีการติดตั้งแผงเชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
ใช้แบบก่อสร้างจากแบบมาตรฐานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ส าหรับการเกษตร แบบถังเก็บน้ าแชมเปญ(หอถังสูง) ของ
กระทรวงพลังงาน เป็นโครงการเหมือนกับของ ม.1 และ ม.5 

นายวันชัยฯ  - สอบถามระบบการจ่ายน้ า โครงการนี้เป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ าขึ้นหอสูง แต่ยังไม่มีท่อ
จ่ายน้ าใช่หรือไม่ เกษตรกรจะน าน้ าไปใช้อย่างไร 

 

/นายนิรันดร์ฯ.... 
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นายนิรันดร์ฯ  - โครงการนี้เป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสูบน้ าขึ้นพักไว้บนหอสูง 

หากเกษตรกรต้องการน้ าก็ต้องหาภาชนะใส่น้ าเอาไปใช้ หากจะต่อยอดระบบท่อจ่ายน้ าต้อง
ด าเนินการโครงการต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  - โครงการ ม.4 สมาชิกท่านอ่ืน มีใครจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร บริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 461,500 บาท โดยการ   
ยกมือ 

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

ประธานสภาฯ 6)  โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
     บ้านทุ่งหก (ป่าช้า) ต.วอแก้ว งบประมาณ 461,500 บาท ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 
 

นายเจษฎาฯ  - โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์
บ้านทุ่งหก (ป่าช้า) สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัด เป็นแนวทางเดียวกันคือช่วย
แก้ปัญหาในเรื่องน้ าใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอฝากให้ด าเนินการให้รวดเร็ว
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้เร็ว 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบายแบบแปลนแต่ละโครงการ 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการ ม.5 เดิมเป็นระบบซับเมิส เสียบ่อย ไฟตกเป็นประจ า เปลี่ยนเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ จะมีการติดต้ังแผงเชลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แบบก่อสร้างจากแบบมาตรฐาน
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชุดแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ส าหรับ
การเกษตร แบบถังเก็บน้ าแชมเปญ(หอถังสูง) ของกระทรวงพลังงาน  

นายศุภชัยฯ - สอบถามว่าพลังงานแสงอาทิตย์ หากวันไหนไม่มีแดด หรือแสงแดดไม่เพียงพอ จะสามารถ
ใช้ได้หรือไม ่

นายนิรันดร์ฯ  - แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันแค่ได้รับแสงอ่อนๆ ก็สามารถสูบน้ าได้ 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านอ่ืน มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน์บ้านทุ่งหก (ป่าช้า) ต.วอแก้ว งบประมาณ 461,500 บาท โดยการ   
ยกมือ 

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

/ระเบียบวาระท่ี 6... 

 



 
- 10 – 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  - ในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ    - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นปัญหาของพ่ีน้องเกษตรกรในต าบลวอแก้ว ที่ซ่วยแก้ไข 
ปัญหาเรื่องแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพราะส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก น้ ามีความ
จ าเป็นส าหรับพ่ีน้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ขอบคุณวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับ
เกษตรกรต าบลวอแก้วในครั้งนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ  - ในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ    - ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เล็งเห็นปัญหา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ใน
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พ่ีน้องเกษตรกรเป็นหลัก ในการขอ
ใช้จ่ายเงินสะสมสภาฯ ได้อนุมัติแล้ว คิดว่าคงจะแล้วเสร็จและได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว 

ประธานสภาฯ   - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต.  - เรื่องโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ความพร้อมของโครงการทุกท่านต้องเตรียมพร้อมใน
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าให้กับเกษตรกร เพราะบางแห่งมีบ่ออยู่แล้ว ที่ดินก็ต้องได้รับความ
ยินยอม งบประมาณก็เพียงพอที่จ่ายได้ โอกาสหน้าถ้าหากมีความจ าเป็นหากเกิดความ
เดือดร้อน ก็ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมมาใช้ประโยชน์อีกได้ ให้เตรียมโครงการไว้ให้พร้อมใน
เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนก็จะได้แจ้งให้ทราบ 
ต่อไป ส าหรับโครงการต่อยอดตัวนี้ให้ส ารวจท่อจ่ายว่าจะใช้กี่จุด ระยะทางเท่าไหร่ ให้
ส ารวจไว้ ที่ดินต้องได้รับความยินยอม การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ 6 โครงการ 
ลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถด าเนินการได้เลย ขอบคุณทางสภาฯ และเจ้าหน้าที่
ทุกส่วน 

ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกบ้างหากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้   ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑0.50  น. 

 

 
     ว่าที่ร้อยตรี                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                               ( พร้อม  ทรายใจ ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 09.3๐ – ๑1.15 น. 
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

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

   ( นางกนกพร  สอนปิงค า )                               
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 
 
 สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลวอแก้ว  ได้มีมติ ในการประชุม เมื่ อวันที่  28 ธันวาคม ๒๕63                  
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ.          
๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 
 
 

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



 
- 12 – 

 
 

บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕63 ฉบับนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัย สามัญ สมัยที่....1....ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่...1....           
เมื่อวันที่.............เดือน....กุมภาพันธ์...............พ.ศ. ๒๕64   

 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


