
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64  ครั้งที่ ๑ 

วันที่   21   เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕64  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 นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๖ 

๑0 นางมัณฑนา  เทพภาพ สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๗ 
๑1 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   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
     7   นายนิรันดร์  บุญสิงห ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
      8   นางอรวรรณ  ไชยราช   นักทรัพยากรบุคคล 
      9   นางพิกุล  เทพภาพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
           1   นายสิงห์ชัย  กันใจรส    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 

2   นายศรีค ามงคล  จานชา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
     3   ร.ต.ทน  สุวรรณสุระ    สารวัตรก านันต าบลวอแก้ว 
 4   นายประพันธ์  เต็งศิริวัฒนานนท์  ผู้อ านวยการ รพสต.วอแก้ว 
      5   นางจันทร์ค า  มะโนสม   ประธานแม่บ้าน ม. 2 

 

    /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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัย วิสามัญ           
สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64  

ประธานสภาฯ  - การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑ ประจ าปี ๒๕64 ตามประกาศอ าเภอห้างฉัตร เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้วรายงานขออนุญาตต่อนายอ าเภอห้างฉัตรให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 โดยขออนุญาตเปิด
ประชุมสภาฯ มีก าหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ๒๕64 ตามหนังสือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วที่  ลป 77601(สภา) 14/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2564 ดังนี้ 

1. เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564  

2. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 คน แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕6๒ และข้อ ๓๖
(๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ นายอ าเภอห้างฉัตร จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕64 ตั้งแต่
วันที่ 16 - 30 เมษายน ๒๕64 โดยมีก าหนด 15 วัน ตามประกาศเรียกประชุม ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว และขอแจ้งให้ที่ประชุมทุกท่านได้ทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

       /1.2 เรื่อง.... 
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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 

นายเจษฎาฯ  - เสนอ ข้อ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) และมติที่ประชุม 
 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    9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  

๑.3 เรื่อง แจ้งการลาออกของสมาชิกสภา อบต.วอแก้ว 

ประธานสภาฯ  - อ าเภอห้างฉัตรได้มีหนังสือที่ ลป 0023.19/832 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาออกจากต าแหน่ง ด้วย นายศุภชัย การโสภา ได้ยื่น
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ต่อนายอ าเภอ            
ห้างฉัตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ือไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ต าบลวอแก้ว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งดังกล่าวได้ 
อ าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 47( ตรี(3) แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ก าหนดว่า 
สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อ
นายอ าเภอ ดังนั้น ในกรณีของ นายศุภชัย การโสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว จึงมีผลเป็นการลาออกตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 
 
 

       /1.4 เรื่อง มาตรการ.... 
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๑.4 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือโรคโควิด 19 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ปลัด อบต.  

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ  - ขออนุญาตแจ้งสภาฯ ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ด่วนที่สุด ที่ ลป 0518/ว 1213 ลง
วันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยจังหวัดล าปางแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกจังหวัดและพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด 
นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐให้ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ 

  1. ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าชับบุตร
หลานที่เดินทางกลับภูมิล าเนาจังหวัดล าปาง ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่สาธารณะ การ
สัมผัสพบปะผู้คน และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก/
แออัด และเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวม
หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า
พ้ืนที่ และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ รวมทั้งเมื่อเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
ให้ลงทะเบียนล าปางชนะ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 2. การจัดประชุม การฝึกอบรมของส่วนราชการ โดยให้ใช้การประชุมแบบออนไลน์ แทน 
ดังนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการ ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุม หรือการฝึกอบรม
สัมมนาของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ให้เลื่อนการด าเนินการออกไปก่อน เว้นแต่หากมี
ความจ าเป็นให้ใช้วิธีแบบออนไลน์แทน โดยถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ซึ่งในการประชุมวันนี้ ได้จัดโต๊ะนั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการแล้ว จึงขอแจ้งที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ           
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64  โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  - รับรอง    10 เสียง 
 - ไมร่ับรอง     - เสียง 
 - งดออกเสียง     - เสียง 
 

       /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  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม             
                           ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว              

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นายก อบต.เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2) ดังนั้น จึง
ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.
2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามแนบท้ายญัตตินี้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน น าเสนอต่อที่ประชุม 

นางพิกุลฯ - วันนี้เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ซึ่งร่างแผนนี้ได้ผ่านการประชุม
ประชาคมต าบลมาแล้ว  เมื่ อวันที่  24 มีนาคม 2564 ที่ ผ่ านมา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 (2) ก าหนดไว้ว่า การแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนท้องถิ่นเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

       /ระเบียบวาระท่ี 3.... 
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- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานเคหะและชุมชน  ปี 2564 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 119,600 บาท  
     ปี 2565 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,600,000 บาท 
     รวมทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 1,719,600 บาท 

แผนงานการเกษตร ปี 2565 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
   รวมงบประมาณในการเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 3,719,600 บาท 

 

 - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน  4  โครงการ งบประมาณ 1,719,600 บาท 

ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (บ้านนางจันทร์ขาว) หมู่ที่ 5  งบประมาณปี 

2564   งบประมาณ 119,600 บาท 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณสถนนสายทางไปวัดดอยแล ถึง ห้วยฟ้าผ่า 

หมู่ที่ 3 งบประมาณปี 2565  งบประมาณ 500,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก งบประมาณปี 2565   

งบประมาณ 600,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า งบประมาณปี 2565 งบประมาณ 

500,000 บาท 
 
 แผนงานการเกษตร จ านวน  4  โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท ประกอบด้วย 
 1. โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีต แม่เปิ๊บ หมู่ที่ 2 งบประมาณปี 2565  

งบประมาณ 500,000 บาท 
 2. โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะศูนย์การเรียนรู้ บ้านทุ่งผา 

หมู่ที่ 1 งบประมาณปี 2565   งบประมาณ 500,000 บาท 
 3. โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 

งบประมาณปี 2565   งบประมาณ 500,000 บาท 
 4. โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะใกล้ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

งบประมาณปี 2565   งบประมาณ 500,000 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ  งบประมาณปี 2564 จ านวน 119,600 บาท     
     งบประมาณปี 2565 จ านวน 3,600,000 บาท     
 

       /บัญชีแก้ไข.... 
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- บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล งกรณ              
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิม
พระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สมายมบรมราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฎ ว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2562 โดยมีพระนามแบบย่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงขอแก้ไขพระนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565 ) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวอแก้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1  

    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 121  ล าดับที่ 2  

    2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 1 
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 122  ล าดับที่ 4 

    3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 2 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 123  ล าดับที่ 6 

    4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 124  ล าดับที่ 8 

     /5. จากโครงการ... 
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    5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 124  ล าดับที่ 10 

    6. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 125  ล าดับที่ 12 
  7. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 4 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 126  ล าดับที่ 14 

8. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 4 
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 127  ล าดับที่ 16 

   9. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่  5 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย  แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 128  ล าดับที่ 18 
  10. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 129  ล าดับที่ 20 

    11. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่  6 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย  แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 129  ล าดับที่ 22 

/12. โครงการ... 
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    12. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 6 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 130  ล าดับที่ 24 

    13. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่  7 แก้ไขเป็น โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย  แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 131  ล าดับที่ 26 

    14. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 แก้ไขเป็น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 7 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่ 132  ล าดับที่ 28 

   ซึ่งโครงการนี้จะอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านของ ม.1 – ม.7 

 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ส าหรับประสาน
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  2564 2565 
 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,554,500 บาท 

ประกอบด้วย 
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย หมู่ 2 ถึง

หมู่ 5 (สายข้าง อบต.วอแก้ว) งบประมาณ 1,117,000 บาท 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ถนนสายห้วยแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ท่ี 4 

งบประมาณ 437,500 บาท 
 
บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน  13  โครงการ งบประมาณ 225,300 
บาท ประกอบด้วย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อในปี 2564 
1. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้  งบประมาณ 5,900 บาท (ส านักปลัด) 
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 

เครื่องๆ ละ 22,000 บาท งบประมาณ 44,000 บาท (ส านักปลัด) 
3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ 2,500 บาท 

(ส านักปลัด) 
4. จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว  จ านวน 1 จอ 

งบประมาณ 45,500 บาท (ห้องประชุม อบต.วอแก้ว) 
 

/5. จดัซ้ือ... 



- 10 – 
 
 
5. จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรโจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ABSI Lumens จ านวน 

1 เครื่อง งบประมาณ 55,800 บาท (ห้องประชุม อบต.วอแก้ว) 
6. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้  งบประมาณ 5,900 บาท (กองคลัง) 
7. จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,500 บาท

งบประมาณ 15,000 บาท (กองคลัง) 
8. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,400 บาท  งบประมาณ 7,200 บาท 

(กองคลัง) 
9. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้  งบประมาณ 5,900 บาท (ศพด.อบต.วอแก้ว) 
10. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 

1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท (ศพด.อบต.วอแก้ว) 
11. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 

เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท (ศพด.อบต.วอแก้ว) 
12. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 

เครื่อง งบประมาณ 6,300 บาท (กองช่าง) 
13. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

งบประมาณ 5,000 บาท (กองช่าง) 
   โครงการที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ 

แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว              

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติม 
หรือสอบถาม ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ - ขอหารือ เนื่องจากว่าเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวอแก้ว ได้รวบรวมเอกสารเพ่ือจะ
เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือจะได้บรรจุไว้ในแผนปี 65 ซึ่งถ้าจะสนับสนุน
ให้กองทุนนั้น จะต้องบรรจุไว้ในแผนก่อน จึงอยากจะหารือสมาชิกฯ ทุกท่านว่าจะสามารถ
บรรจุในการเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้เลยได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมากองทุนเคยได้รับการสนับสนุน
จาก อบต.วอแก้ว 1 ครั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ท าเรื่องขอรับการสนับสนุนจาก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2564 นี้ ก็ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนมา
เป็นรอบที่ 4 แล้ว เห็นว่าทุกท้องที่ได้อุดหนุนให้กองทุนฯ  และทางหมู่บ้านทุ่งผาก็บรรจุไว้
ในแผนของหมู่บ้านมาตลอด แต่ไม่ได้ตรวจสอบว่าแผนต าบลได้บรรจุไว้หรือไม่ จึงหารือที่
ประชุม 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - ตามท่ี ส.อบต.กนกพร ได้หารือเก่ียวกับการบรรจุเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวอแก้ว 
ทุกเรื่องที่จะบรรจุไว้ในแผนจะต้องผ่านการประชุมประชาคมก่อน ของกลุ่ม องค์กร ต าบล 
ในการบรรจุครั้งนี้ไม่ทราบว่าจะสามารถเพ่ิมเข้าไปในแผนได้หรือไม่ในขั้นตอนนี้ ขอฝากให้
ศึกษาว่าสามารถท าได้หรือไม่ ขอให้พิจารณาท าความเข้าใจให้ชัดเจน และท าตามระเบียบ
กฎหมาย และขั้นตอนให้ถูกต้อง เห็นด้วยที่อยากให้องค์กรสนับสนุนงบประมาณ เพราะทุก
ท่านและประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกกองทุนอยู่ แต่คณะกรรมการจะต้องไปตรวจสอบ
ก่อนว่าบรรจุไว้ในแผนแล้วหรือไม่ จะได้ท าให้ถูกต้องตามขั้นตอน 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นักวิเคราะห์ฯ 

นางพิกุลฯ - การจัดท าแผนต้องเสนอตามขั้นตอน ซึ่งเอกสารได้รับเมื่อวันที่ 20 เมษายนนี้ ตอนนี้
รูปเล่มเอกสาร และตอนประชุมประชาคม จึงไม่มีข้อมูลอยู่ในแผน ได้แนะน าให้หารือในที่
ประชุมสภาฯ หากรอบนี้ไม่ได้ ควรจะด าเนินการในการเพ่ิมเติมแผนรอบหน้า เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าแผน 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์
ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 

 
5.2   เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลวอแก้ว จ านวน 1 คน แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประธานสภาฯ    - ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมว่า นายศุภชัย การโสภา ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา ท าให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วว่างลง ซึ่งเดิม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จะมีอยู่ 3 คน คือ นางกนกพร สอนปิงค า           
นายอาณันย์ พิมพา และนายศุภชัย การโสภา วันนี้จึงต้องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จ านวน 1 คน แทนนายศุภชัย การโสภา ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ 

นางมัณฑนาฯ - เสนอ นายศุภกฤต  ผาตา 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายภูธเรศ  โพทวี   
   คนที่ ๒   นายวันชัย  ไชยชมภู 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายศุภกฤต ผาตา เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 

 
/ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ ส.อบต.มัณฑนาฯ 

นางมัณฑนาฯ - สอบถามโครงการเรียงหินกล่อง ชาวบ้านมาสอบถามว่าเห็นเอาป้ายมาตั้งแล้ว ไม่ทราบว่า
เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง เพราะดูแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดินด้านบนเริ่มทรุด ผ่านการ
ตรวจงานหรือยัง เพราะอยากให้งานออกมาดีท่ีสุด ขอฝากทางช่างให้ดูแลด้วย 

   - เรื่องประปา บ่อสูบน้ าไม่ข้ึน เขียนค าร้องมาแล้ว ฝากบริหารแจ้งช่างไปส ารวจด้วย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต. ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ - ฝากช่างเร่งซ่อมแซมตลิ่งพังนาของ นางพรศิริ เพราะใกล้ฤดูท านา หากน้ าหลากจะท าให้
น้ าทะลุเสียหายมากไปกว่านี้ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ 

นายวันชัยฯ - เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เกิดพายุฝน ลมพัดกระเบื้องหลังคาของชาวบ้าน 
ม.4 ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายทั้งหมด 307 แผ่น ขอขอบคุณทางบริหาร 
หน่วยงานที่ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ  - ขอสอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาด โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เข้า
ไปตรวจดูก าลังด าเนินการในพ้ืนทีข่อง ม.5 บ่อป่าช้า คงท าพร้อมกันกบัพื้นที่อ่ืน 2 – 3 ที่  
ฝากทางช่างและ ส.อบต. การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการจ่ายขาดงบประมาณ
ของ อบต.วอแก้ว บางท่านหากไม่เข้าใจการท างานของระบบให้สอบถามช่างที่ด าเนินการ 
จะได้ทราบข้อมูล 

- สอบถามเรื่องข้อมูลการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 58 ขนิด อยากได้รายละเอียดว่ามี
อะไรบ้าง ถ้าปลูกเพ่ิมต้องลงทะเบียนใหมห่รือแจ้งอย่างไร เพ่ือจะได้อธิบายชาวบ้านได้ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ศุภกฤตฯ 

นายศุภกฤตฯ  - สอบถามถนนสายทุ่งตุ่น-แม่ติว ม.2 เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้เขียนค าร้องมาก่อนเพ่ือขอยาง 
มะตอย หรือต้องแจ้งไปหน่วยงานเจ้าของหรืออย่างไร 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต.  - ม.2 ให้ท าเรื่องมา อบต.ก่อน ทาง อบต.จะส่งเรื่องไปยัง อบจ.ต่อ ให้เข้ามาซ่อมแซม 
 - ม.7 เรื่องเรียงหิน จะให้ทางช่างชี้แจง 
 - ม.3 เรื่องตลิ่งพัง จะให้ช่างไปประมาณการ จะได้หาผู้รับเหมาไปด าเนินการ 

- ม.5 การจ่ายขาด ติดตามอยู่ มี 4 จุด ช่างจะท าไปเรื่อยๆ เริ่มท า ม.5 ก่อน ได้เอาซับ
เมอร์ส เก่าออกและเอาใหม่ใส่ น้ าขึ้นแล้ว  

 - ม.5 เรื่องการปลูกไม้มีค่า ให้หัวหน้าส านักปลัดตอบข้อซักถาม  
 - ม.7 เรื่องน้ า ให้ติดต่อช่างเข้าไปดูได้เลย ขอให้เข้ามาดูวันธรรมดา หากเสียหายมากจะได้

ให้ช่าง อบต.ไปดูด้วย 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด 

นายสายัณห์ฯ  - โครงการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ซึ่งในหนังสือไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามีไม้อะไรบ้าง คงจะ
เป็นประเภทไม้สัก ประดู่ พยูง ไม้แดง ในส่วนรายละเอียดลึกๆ ในเรื่องพ้ืนที่ จะติดต่อ
เจ้าของเรื่องขอรายละเอียด แล้วจะท าหนังสือแจ้งไปทางก านันผู้ใหญ่บ้าน  

 - โครงการเศรษฐกิจฐานราก ที่ไปประชุมมาเมื่อวันที่ 8 เป็นโครงการด่วน เป็นงบเงินกู้ 
ล าปางได้มาหกร้อยล้าน ต้องส่งโครงการภายใน 21 เมษายน 2564 ก็เร่งท าโครงการกัน 
จะมีโครงการ 3 อย่าง คือ สร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โครงสร้างพื้นฐาน ของเรา
จะเป็นถนนลาดยาง เป็นโครงการในแผนและมีความพร้อม และโครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ เกษตรสมัยใหม่ ส่งต่อยอดเดิม ส่งเรื่องขอไปประมาณ 1 ล้าน หากได้รับเงิน
งบประมาณจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ดังนั้น
ต้องเตรียมพ้ืนที่ให้พร้อมก่อน 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ผอ.ช่าง 

นายนิรันดร์ฯ  - โครงการเรียงหินกล่อง ม.7 ทางผู้รับเหมาคงจะเตรียมความพร้อมจะส่งงานแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ส่งงานเข้ามา และยังไม่ได้ตรวจรับงาน จะให้ช่างผู้ควบคุมงานลงไปดูพ้ืนที่อีกครั้ง  

ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.25  น. 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์กา รบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ วันที่ 21 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.3๐ – ๑1.25 น. 
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

  (  นายอาณันย์  พิมพา )      (  นายศุภกฤต  ผาตา ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
 
 
          (ลงชื่อ)........................................................เลขานุการกรรมการ 

   ( นางกนกพร  สอนปิงค า )                               
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 
 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลวอแก้ว  ได้มีมติ ในการประชุม เมื่ อวันที่  21 เมษายน ๒๕64               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.             
๒๕64 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 
 
 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             ( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เมษายน ๒๕64 ฉบับนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่...1....ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่...2....  
เมื่อวันที่.....26......เดือน.....เมษายน.............พ.ศ. ๒๕64   

 
 
 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย หมู่ 2 ถึง
หมู่ 5 (สายข้าง อบต.วอแก้ว) งบประมาณ 1,117,000 บาท 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ถนนสายห้วยแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ท่ี 4 
งบประมาณ 437,500 บาท 

5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว งบประมาณ 
3,300,000 บาท 

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

7. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 
5,200,000 บาท 

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

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

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

11. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า 
งบประมาณ 465,300 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพ้ืนที่การเกษตรสายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5
งบประมาณ 1,334,000 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บ้านทุ่งหก งบประมาณ 465,300 บาท 
9. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณทุ่งหนองตอง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบประมาณ 998,000 บาท 
20.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการขุดลอกสระเก็บน้ าบริเวณสระก้อด  หมู่ที่ 4  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6,300 บาท 

 
 


