
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64  ครั้งที่ 2 

วันที่   26   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 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
           1   นางจันทร์ค า  มะโนสม   ประธานแม่บ้าน ม. 2 
 
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 2 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

    /ระเบียบวาระท่ี 1 .... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๒ 
ประธานสภาฯ - การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์)  จ านวน 13 
รายการ  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ที่ประชุม - รับทราบ 

๑.2 เรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้แจ้งท าความเข้าใจในที่ประชุมเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาทุก
ครั้ง ว่าจะให้จดบันทึกการประชุมรูปแบบไหน จะมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ 
1) บันทึกการประชุมโดยจดทุกถ้อยค า ทุกค าพูด และมติที่ประชุม 
2) บันทึกการประชุมเฉพาะหัวข้อที่หารือในที่ประชุม และมติที่ประชุม 

                     3) บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญหรือข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม และมติที่
ประชุม 
ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา และเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุม ขอเชิญ 

นายเจษฎาฯ  - เสนอ ข้อ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) และมติที่ประชุม 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า   
   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    9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  

๑.3 เรื่อง เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 

ประธานสภาฯ  - ตามที่เมื่อคืนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 2 ทุ่ม เกิดเหตุวาตภัยพายุลมแรง ท าให้กระเบื้อง
หลังคาบ้านเกิดความเสียหายหลายหลัง ดังนั้น ให้สมาชิกส ารวจความเสียหายแล้วรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทาง อบต.จะได้จัดซื้อกระเบื้องแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 
 

       /ระเบียบวาระท่ี 2.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ           
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕64 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕64 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม  - รับรอง    10 เสียง 
 - ไมร่ับรอง     - เสียง 
 - งดออกเสียง     - เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

       ๕.1  การพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564                     
        ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ นายก อบต.เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) จ านวน 13 รายการ  
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดขอมอบให้ 
นางภาผอูน วงศ์แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นผู้ด าเนินการน าเสนอ
ต่อที่ประชุมต่อไป 

 

       /นางภาผอูนฯ.... 
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นางภาผอูนฯ  - รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ)์ จ านวน 13 รายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณจ านวน 55,800 บาท เพ่ือใช้ฉายภาพวิดิทัศน์ 
หรือข้อมูลอื่นๆ ในการประชุม ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และหน่วยงานราชการ
ที่มาขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแกว ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ใน
ราชการ 

    โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว)จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณจ านวน 45,500 บาท เพ่ือใช้รับภาพวิดิทัศน์ 
หรือข้อมูลอื่นๆ ในการประชุม ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และหน่วยงานราชการ
ที่มาขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแกว ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) (ส านักปลัด) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท งบประมาณจ านวน 44,000 
บาท  เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่ เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ใช้สอย) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 
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4. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ส านักปลัด) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจ านวน 2,500 บาท  เนื่องจากเครื่องส ารองไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไม่สามารถเก็บไฟไว้ได้ และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึง
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ใช้สอย)  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

   5. จัดซื้อตู้หล็ก แบบ 2 บานเปิด (ส านักปลัด) จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ
จ านวน 5,900 บาท  เพ่ือใช้เก็บเอกสารงานต่างๆของนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ซึ่ง
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้
ในราชการ   

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ใช้สอย) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

   6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)  จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจ านวน 22,000 บาท เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่
เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิม จ านวน 1 เครื่อง ซึ่ง
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ใช้สอย) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 
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   7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Pinter) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจ านวน 4,300 บาท  เนื่องจากเครื่องพิมพ์ฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯเพ่ิม จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ใช้สอย) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

   8. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว) จ านวน 1 ตู้ งบประมาณจ านวน 5,900 บาท เพ่ือใช้เก็บเอกสารงาน
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ  

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ใช้สอย) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

  9. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (กองคลัง) จ านวน 1 ตู้ งบประมาณจ านวน 
5,900 บาท  เพ่ือใช้เก็บเอกสารงานต่างๆของกองคลัง ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง         
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

   10. จัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก(กองคลัง) จ านวน 2 ตัวๆ ละ 
7,500 บาท รวมงบประมาณจ านวน 15,000 บาท เนื่องจากโต๊ะท างานที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่ ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้อง
ใช้ในราชการ 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง           
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
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11. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 3 ตัวๆละ 2,400 บาท  รวม
งบประมาณจ านวน 7,200 บาท เนื่องจากเก้าอ้ีส านักงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่ ซึ่ง
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

  12. จัดซื้อเครื่อง พิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet inter) ส าหรับกระดาษ ขนาด  
A3 (กองช่าง) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณจ านวน 6,300 บาท เนื่องจากเครื่องพิมพ์
ฯที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ใช้สอย)  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

   13. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองช่าง) จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท รวมงบประมาณจ านวน 5,000 บาท  เนื่องจากเครื่องส ารองไฟฟ้าที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งานไม่สามารถเก็บไฟไว้ได้ และไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ใช้สอย) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 

   จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) จ านวน 13 รายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ขอหารือสมาชิกว่าจะให้ความเห็นชอบในครั้งเดียวทั้ง 13 โครงการ หรือจะให้ความ
เห็นชอบเป็นส่วน จะมี 5 ส่วน คือ 1.ห้องประชุม อบต.วอแก้ว 2.ส านักปลัด 3.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วอแก้ว 4.กองคลัง 5.กองช่าง หรือจะให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ         
ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

       /นายเจษฎา.... 
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นายเจษฎาฯ  - ขอเสนอให้ความเห็นชอบเป็นส่วน ที่แยกไว้ส าหรับ 5 ส่วน คือ 1.ห้องประชุม อบต.          
วอแก้ว 2.ส านักปลัด 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว 4.กองคลัง 5.กองช่าง 

ประธานสภาฯ    - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยรายการไหน หรือจะ
สอบถาม อภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ครุภัณฑ์) จ านวน 13 รายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โดยการยกมือ  

  - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับ 
ห้องประชุม อบต.วอแก้ว จ านวน 2 รายการ 
        1) จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ABSI Lumens                   
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน  55,800.00 บาท  
        2) จัดซื้อเครื่องจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จ านวน 
1 จอ  รวมเป็นเงิน  45,500.00 บาท  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ประธานสภาฯ    - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับ 
ส านักปลัด  จ านวน 3 รายการ 
        1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน  44,000.00 บาท  
        2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน  
2,500.00 บาท  
        3) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน  5,900.00 บาท  

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

 
 
 
 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ    - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว จ านวน 3 รายการ 
        1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน  22,000.00 บาท  
        2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน  
4,300.00 บาท  
        3) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน  5,900.00 บาท  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ประธานสภาฯ    - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับ 
กองคลัง จ านวน 3 รายการ 
        1) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน  5,900.00 บาท  
        2) จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,500.-บาท 
รวมเป็นเงิน  15,000.00 บาท  
        3) จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,400.-บาท รวมเป็นเงิน  7,200.00 
บาท  

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ประธานสภาฯ    - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับ 
กองช่าง จ านวน 2 รายการ 
        1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด A3  
จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน  6,300.00 บาท   
        2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.-บาท                 
รวมเป็นเงิน  5,000.00 บาท   

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

 

/ระเบียบวาระท่ี 6.... 
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ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด 

นายสายัณห์ฯ  - เนื่องจากการประชุมครั้งก่อน สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจมีค่า 
58 ชนิด ซึ่งได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน เป็นผลมาจาก
การปลดล็อก พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 มาตรา 7  ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็น
ไม้หวงห้ามประเภทใด ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูก
ขึ้นในที่ดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม และโครงการของ 
ธกส.จะมีโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ที่มีมูลค่าสูง 58 ชนิด ในการให้สินเชื่อ สามารถน า
ต้นไม้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 5 แสนบาท ในภาคเหนื อจะมี
จังหวัดล าปางอยู่ในโครงการด้วย โดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ จึงขอฝากทางสมาชิกไป
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ ซึ่งสามารถสอบถามและขึ้นทะเบียนกับทาง ธกส.ได้ถึง
เดือนสิงหาคม  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต.  - เรื่องบ่อบาดาลการเกษตร ม.7 ได้ช ารุดเสียหาย ทางผู้ใหญ่บ้านได้ประสานมาและได้บอก
ช่างมาดู แต่เห็นว่าซับเมอร์สหลุดอยู่ข้างล่างไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ ดังนั้นจะต้องใส่ซับเมอร์ส
ใหม่ จึงให้ทาง ม.7 ท าค าร้องขึ้นมา เพ่ือท าเรื่องขอเบิกค่าซ่อมแซมจาก อบต. 

 - จากที่เกิดเหตุสาธารณภัยเมื่อคืนที่ผ่านมา หากมีชาวบ้านได้รับความเสียหาย ให้ส ารวจ
และรวบรวมส่งโดยเร็ว เพ่ือจะได้สั่งกระเบื้องแจกให้ชาวบ้าน 

  - เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะติดกับบ่อน้ าที่มีอยู่แล้ว เหมือนกับบ่อบาดาลการเกษตร 
บ้านที่ได้รับอนุญาตเจาะแล้วให้ส่งเรื่องมา จะได้ส่งเรื่องไปให้ อบจ. หากหมู่บ้านไหนจะขอ
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือทดแทนไฟฟ้า จะเสนอขอไป เอาใบขออนุญาตขอแสงอาทิตย์กับหอ
จ่าย เพ่ือต่อเติมบ่อบาดาลการเกษตร 

 - บ่อ ม.5 ที่มีปัญหา ที่ทาง อบต.ต้องเอาน้ าไปส่งตลอด ตอนนี้ได้ใช้แล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อย 
ต่อน้ าขึ้นใช้ได้แล้ว มี 2 ระบบ คือ ใช้ไฟฟ้า กับพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่ได้ต่อใส่หอแชม
เปญเพราะยังไม่ได้ติดตั้ง ต้องท าฐานให้แข็งแรงก่อน 

 - การที่ได้เสนอโครงการมีหลายขั้นตอน ขอให้ ส.อบต.หากส่งโครงการแล้วให้ติดตามด้วย 
เพราะหากไม่ติดตามสอบถาม เรื่องอาจจะตกหล่นไม่ได้ด าเนินการสักที   

 - การด าเนินการต่างๆ ตามข้อบัญญัติ ยังไม่แล้วเสร็จ โครงการจ่ายขาดเรื่องพลังงาน
แสงอาทิตย์ คลองส่งน้ า จะด าเนินการไปเรื่อยๆ แต่เรื่องจ่ายขาดที่อนุมัติเมื่อเดือนธันวาคม 
ได้เริ่มด าเนินการ ม.5 แล้ว เส้นป่าช้าจะเรียกประชุมหารือมอบหมายงานการปิดเปิด ดูแล
รักษา การเก็บเงิน และบ่อหัวบ้านได้ลงไปส ารวจกับช่างแล้ว และขออนุมัติใช้น้ าที่ล้นหอถัง
สูงที่มีท่อส่งมาข้างล่าง ทางกลุ่มมีมติอนุญาตให้ใช้ ซึ่งจะใช้ท่อประมาณร้อยกว่าท่อน เพ่ือ
น ามาต่อใส่ถังใหญ่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ถ้าข้ึนหอจ่ายก็สามารถจ่ายให้กับชาวบ้านได้เลย 

 

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

นายเจษฎาฯ  - ขอสอบถามเรื่อง บ่อพลังงานแสงอาทิตย์ ม.5 ที่จะส่ง อบจ.เป็นบ่อไหน เพราะส่งมา 3-4 
บ่อ ทุกบ่อได้จดทะเบียนถูกต้อง ขอฝากให้ส่งไปทุกบ่อด้วย จะได้รับงบประมาณช่วยเหลือ
หรือไม่ก็ตาม 

  - ทางโรงเรียนทุ่งหกได้ขอให้ไปส ารวจ ดินที่ท ารางระบายน้ า เป็นโครงการของ อบต.      
วอแก้ว จากสนามโรงเรียนทิ้งลงล าห้วยแม่ไพร ตอนนี้ ฝนตกลงมาท าให้ดินทรุดเป็นหลุมลึก
ประมาณหนึ่งเมตร ทีข่้างรั้วและนอกรั้วโรงเรียนที่บ่อรางระบายน้ า จะเขียนค าร้องให้ช่างลง
ไปส ารวจ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.มันฑนาฯ 

นางมัณฑนาฯ - สอบถามเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เคยส่งมาช่วงเดือนก่อนที่ขอไป เป็นชุดเดียวกันกับ
ของ อบจ.หรือไม่ เพราะบ้านน้ าจ ามีบ่อเดียว คือบ่อท่ีเจาะใหม่ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ - สอบถามกรณีเดียวกับ ม.7 ของ ม.1 มี 1 จุด คือทุ่งหน้าบ้าน และลูกเหมืองฝากถาม 
กรณีผู้รับเหมาเข้าไปขุดเจาะบ่อแล้วเอาดินอัดเหมืองเล็ก ขอทาง อบต.มีแนวทางไหนที่จะ
ท าให้ล าเหมืองเหมือนเดิม เพราะอุดล าเหมืองเดิมไปหมดเลย 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต. - เรื่องบ่อพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ ส.อบต.ม.5 ม.7 ม.1 สอบถามมา รายละเอียดให้ติดตาม
กองช่างว่าเป็นบ่อไหน ขอไปหน่วยงานใด และขอให้ท าเบียนคุมไว้ว่าส่งโครงการอะไรมา
เมื่อไหร่ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลให้ทางช่างค้นหาได้ง่าย 

 - กรณีดินทรุดโรงเรียนทุ่งหก ได้ไปดูแล้ว อาจจะต้องน าดินลูกรังไปถม จะให้ช่างลงไปดู 
 - กรณีดินอัดล าเหมือง ม.1 จะให้ช่างลงไปส ารวจให้ 

ประธานสภาฯ   - ฝากนายกดูแลบ่อป่าช้า และดูแลการบริหารจัดการน้ าของบ้านทุ่งหก เพราะที่ผ่านมา 
ทาง อบต.ต้องน าน้ าไปใส่แทงค์ให้ตลอด แต่ก็หมดทุกวัน บางบ่อสูบน้ าขึ้นแทงก์จนล้นเป็น
เวลานาน ไม่มีคนดูแล ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.00  น. 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 

/คณะกรรมการ.... 

 



 
-  ๑2  – 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน ๒๕64 เวลา ๐๙.3๐ – ๑1.00 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  26 เมษายน ๒๕64               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.             
๒๕64 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕64 
 
 

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

 
 
 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


