
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ 

วันที่    ๒5   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕64  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

………………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม  

๑ นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ประธานสภา อบต.วอแก้ว   
๒ นายแก้วมูล  ณ ล าปาง รองประธานสภา อบต.วอแก้ว   
๓ นางกนกพร  สอนปิงค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑ 
๔ นายศุภกฤต  ผาตา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๒ 
5 นายภูธเรศ   โพทวี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
6 นายอาณันย์  พิมพา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
7 นายวันชัย  ไชยชมภู สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๔ 
8 นายเจษฎา  ปาระมี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
9 นายศุภชัย   การโสภา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 

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

  
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   นายนพกร  โนจา      ครู กศน.ประจ าต าบลวอแก้ว 
 2   นางสาวสิธานันท์  พรมสรุินทร์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
      3   นายจิตร  กันใจบุตร    ประธานผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว 
      4   นางจันทร์ค า  มะโนสม   ประธานแม่บ้าน ม. 2 

 
    /เลขานุการ .... 
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เลขานุการสภาฯ  - ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผู้มาประชุม ได้ลงชื่อครบ

องค์ประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

ประธานสภาฯ  - การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.   
๒๕64 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.          
๒๕64 ถึงวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕64  มีก าหนด ๑๕ วัน  

อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ตั้งแต่
วันที่ ๑5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 ถึงวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕64 มีก าหนด         
๑๕ วัน และก าหนดนัดประชุมขึ้นในวันนี้  

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   นายภูธเรศ  โพทวี   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

       /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุม ให้บันทึกการประชุมรูปแบบที่ ๒ 

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

๑.3 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี 6)                
พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ - ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 

   ด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
วอแก้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
21 จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
แผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน แบบ ผ.02 หน้า 8 ล าดับ 

ที่ 6  
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 114.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 592.00 ตร.ม.พร้อมถมดินไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท และติดตั้ งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 300,000.-บาท (ด าเนินงานในปี 2564)  

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 148.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 592.00 ตร.ม.พร้อมถมดินไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 300,000.-บาท (ด าเนินงานในปี 2564)  

แก้ไขแผนฯ เนื่องจากมีการพิมพ์ระยะทางผิดไปจากเป้าหมายที่จะด าเนินการจริง 
ซึ่งขอแก้ไขระยะทางจาก ยาว 114 ม. เป็น ยาว 148 ม. 

    จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

  /ระเบียบวาระท่ี 2.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ           

สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕63 

มติทีป่ระชุม - 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 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕64 และสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ของปี ๒๕๖5 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ปลัด อบต.  

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

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

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

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

/และข้อ 11(2).... 



 
- 5 – 

 
 

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

   การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

   ดังนั้น สมาชิกสภาฯ จะต้องเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2564 ก าหนดระยะเวลา ซึ่งไม่เกิน 15 วัน และวันเริ่มต้นประชุมของแต่ละสมัยไว้ รวมถึง
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2565 จึงขอน าเรียนทุกท่าน
ทราบ 

       ๕.1.๑ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ กี่สมัย   

ประธานสภาฯ  - ขอให้ ส.อบต.พิจารณา แล้วเสนอต่อที่ประชุม ว่าการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ๒๕64 จะก าหนดกี่สมัย  

นายศุภกฤตฯ - เสนอก าหนดสมัยประชุม ๔  สมัย 
(สมาชิกสภาฯ)   ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์
ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอยู่ในที่ประชุม ครบจ านวนองค์ประชุม 
(เลขานุการสภาฯ) 
ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี ๒๕64  จ านวน  ๔  สมัย   

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

๕.1.๒ ก าหนดระยะเวลา กี่วัน 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดระยะเวลาสมัยประชุม จะก าหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอ 

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

ประธานสภาฯ   - มีท่านอ่ืนเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดระยะเวลาสมัย

ประชุม ๑๕ วัน  

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

๕.1.๓ ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ แต่ละสมัย 

ประธานสภาฯ   - การก าหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมประจ าปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ทีไ่ด้ก าหนดไว้แล้วเมื่อปี 2563 คือช่วงวันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕64 เป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก และก าหนดวันประชุมขึ้นในวันนี้ ดังนั้น การประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 1 จะเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี 
ส าหรับการประชุมในสมัยที่ 2 - 4 จะเป็นการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้  

   - การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 จะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติม เพราะฉะนั้น จึงควรก าหนดไว้ในเดือนมิถุนายน           

   - การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งต้องก าหนดไว้ในเดือนสิงหาคม เพราะตามระเบียบ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ก าหนดให้ทางบริหารต้องยื่นต่อสภาฯ 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ดังนั้น ทางสภาฯ จะต้องก าหนดประชุมในเดือนสิงหาคม  

   - การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 จะเป็นการรายการผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม จึงควรก าหนดไว้ในเดือนธันวาคม 

ประธานสภาฯ   - ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ แต่ละสมัย ซึ่งครั้งนี้เป็นสมัย  
ที่ ๑ วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕64 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ จะก าหนด
เริ่มตั้งแต่เม่ือใด  ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ - เสนอสมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 มีก าหนด ๑๕ วัน 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ   - มีท่านอื่นเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 มกี าหนด ๑๕ วัน 

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

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

นางมัณฑนาฯ - เสนอสมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑3 – 27 สิงหาคม ๒๕64 มีก าหนด ๑๕ วัน 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายภูธเรศ  โพทวี   
   คนที่ ๒   นายศุภชัย  การโสภา 

ประธานสภา   - มีใครเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑3 – 27 สิงหาคม ๒๕64 มีก าหนด ๑๕ วัน 

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

ประธานสภา   - ต่อไปขอที่ประชุมเสนอก าหนดวันประชุมสมัยที่ ๔ จะก าหนดเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ขอเชิญ      
ส.อบต.ศุภชัยฯ 

นายศุภชัยฯ - เสนอสมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2564 มีก าหนด ๑๕ วัน 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที ่๑   นายวันชัย  ไชยชมภู  
   คนที่ ๒   นายอาณันย์  พิมพา 

ประธานสภาฯ   - มีใครเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2564 มีก าหนด ๑๕ วัน 

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

/5.1.4 เรื่อง.... 
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 ๕.1.๔  เรื่อง ก าหนดวันเริ่มต้นประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖5  

ประธานสภาฯ  - ต่อไปขอเชิญเสนอ ก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี ๒๕๖5 จะก าหนด
เริ่มตั้งแต่เม่ือใด ขอเชิญ ส.อบต.อาณันย์ฯ 

นายอาณันยฯ์ - เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖5 เริ่ม ๑4 – 28 กุมภาพันธ์  
(สมาชิกสภาฯ)  ๒๕๖5  มีก าหนด ๑๕ วัน 

ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายศุภกฤต  ผาตา  
   คนที่ ๒   นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง 

ประธานสภาฯ    - มีใครเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
๒๕๖5 สมัยแรก มีก าหนด ๑๕ วัน เริ่ม ๑4 - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5   

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

ประธานสภาฯ   - สรุปมติที่ประชุมเสนอให้  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕64 จ านวน  ๔  สมัย ซ่ึง
ครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕64 ระหว่างวันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ – 
1 มีนาคม ๒๕64 ก าหนด ๑๕ วัน 

   สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 ก าหนด ๑๕ วัน 
   สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑3 – 27 สิงหาคม ๒๕64 ก าหนด ๑๕ วัน 
   สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2564 ก าหนด ๑๕ วัน 

- ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖5  
สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑4 - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  ก าหนด ๑๕ วัน 
 

๕.2  ญัตติ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1       

           ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 ขอเชิญ นายก อบต. เสนอญัตติต่อสภาฯ 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เ พ่ือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

/เหตุผล .... 
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   เหตุผล เนื่องได้รับแจ้งจากกองช่าง ว่าโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้มีการพิมพ์ ปริมาณในส่วนความยาวของระยะทาง
ผิดไปจากเป้าหมายที่จะด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหม่ ดังนี้ 

   ค าชี้แจงเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ
ตั้งไว้ 300,000.-บาท 

   สถานที่ บริเวณถนน คสล.สายแพะฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร 
จ.ล าปาง พิกัดเริ่มต้น E 0536891 N 2035528 พิกัดสิ้นสุด E 0536824 N 
2035668 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
114.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม.พร้อมถมดินไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 
0.20 ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท และติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.พ.ศ.2542 ข้อ 16(4) , 16(5) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 8 ล าดับที่ 6 

   ค าชี้แจงใหม ่แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ
ตั้งไว้ 300,000.-บาท 

   สถานที่ บริเวณถนน คสล.สายแพะฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร 
จ.ล าปาง พิกัดเริ่มต้น E 0536891 N 2035528 พิกัดสิ้นสุด E 0536824 N 
2035668 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
148.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม.พร้อมถมดินไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 
0.20 ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท และติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 16(4) , 16(5) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 8 ล าดับที่ 6 

 
/ระเบียบ.... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” 

จึงขอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ข้างต้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 
ในส่วนความยาวของระยะทาง จาก 114.00 ม. เป็น 148.00 ม. สมาชิกท่านใด จะ
สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 โดยการยกมือ 

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

๕.3 ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง 
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........  

ประธานสภาฯ    - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........  ขอเชิญ นายก อบต. เสนอญัตติต่อสภาฯ 

นายก อบต.ฯ  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้า นายอินจันทร์  ทันวิสัย  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้งบอ่ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........   

หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือบังคับ
ใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

เหตุผล  เนื่องได้รับแจ้งจากกองช่างว่าจังหวัดล าปางได้มีหนังสือที่ ลป 0023.3/ว 
3097 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ตรวจเช็คระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน และ
ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้าง
ที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ า โดยก าหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน และกรณี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ขอความ
ร่วมมือจากเจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้สมัครใจในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือใช้ในการ
จัดระบบน้ าเสียในอาคารอย่างเป็นระบบ 

/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ.... 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
  2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1998 ลงวันที่ 

22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงต่อที่ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ  - นายกได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ........... ต่อสภาฯ แล้ว ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากการ
จัดท าข้อบัญญัติ การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ย้ ามาหลายครั้งแล้ว หนังสือฉบับแรกตั้งแต่ปี 2549 ได้แจ้งให้ อปท.พิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร และหนังสือลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ได้แจ้งให ้อปท. ออกเทศบัญญัติเทศบาล/ข้องบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาทุกแห่ง คงมีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
บังคับใช้เกือบทุกแห่งแล้ว และได้มีหนังสือจังหวัดล าปางที่ ลป 0023.3/ว 3097 ลงวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ตรวจเช็คระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือ
บังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งน้ า โดยก าหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน และกรณีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มี
อยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ขอความร่วมมือจากเจ้าของอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างได้สมัครใจในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือใช้ในการจัดระบบน้ าเสียในอาคาร
อย่างเป็นระบบ ส าหรับคุณลักษณะ รูปแบบของบ่อ ทางช่างจะมีการก าหนดรูปแบบไว้ และ
ผู้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาต
ก่อสร้างด้วย ซึ่งในร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ 12 ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการ
พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคาร
และพ้ืนที่บางแห่ง เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท เนื่องจาก อบต.เป็น
เขตพ้ืนที่ชนบท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

 
 

/ในการพิจารณา.... 
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ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

ซึ่งร่างข้อบัญญัตินี้ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณจึงสามารถพิจารณาสามวาระรวด
เดียวได้ 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ซึ่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกตัวอย่าง
ข้อบัญญัตินี้มาให้ ทาง อบต.ไม่ได้ร่างขึ้นเอง  จึงขอน าเรียนต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีปลัด อบต. ได้ชี้แจงเพ่ิมในเรื่องของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ในส่วนของการแปรญัตติ 
จะขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะพิจารณากี่วาระ หรือพิจารณาสามวาระรวดเดียวในวันนี้ 
ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ  - เสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 
(สมาชิกสภาฯ) ผู้รับรอง คนที่ ๑   นายภูธเรศ  โพทวี   
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวด โดยการยกมือ 

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

/วาระท่ี 1.... 
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วาระท่ี 1  รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว                    
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........   

ประธานสภาฯ  - วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ โดยสภาฯ ปรึกษาว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่ ต่อไป ขอเชิญ ส.อบต.อภิปราย 

นายเจษฎาฯ  - จากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร จะมีประเด็นของบ้านทุ่งหก ฃออภิปรายเสริม ในปัญหาของ
หมู่บ้านเป็นบริเวณวัดทุ่งหก ซึ่งจะมีงานประเพณี มีงานศพเป็นประจ า มีการล้างสิ่งปฏิกูล 
ปล่อยไหลลงสู่ท่อระบายน้ า ไม่มีบ่อดักไขมัน เกิดปัญหาน้ าขัง มีกลิ่นเน่าเหม็น เห็นว่า
สถานที่บางแห่งอาจมีความจ าเป็นต้องติดตั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ ส.อบต.กนกพรฯ 

นางกนกพรฯ  - ในเรื่องของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร ตอนนี้ครัวเรือนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ มีความจ าเป็นต้องติดตั้ง  
ก่อนที่เราจะปล่อยน้ าจากครัวเรือนลงสู่ธรรมชาติ แต่บางครัวเรือนที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ าก็
อยู่ในดุลยพินิจของนายก จึงเห็นว่าควรจะมีข้อบัญญัติในเรื่องนี้ควบคุมไว้ เพราะในชุมชน 
ม.1 ก็มีบ้านที่อยู่อาศัยปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือบ่อ
ดักไขมัน จึงเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ  มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์
ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ........... ในวาระท่ี 1 โดยการยกมือ 

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

วาระท่ี ๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........   

ประธานสภาฯ    - วาระที่ ๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........  
ในวาระที่ 2 การแปรญัตติหรือแก้ไข การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ต่อไปขอเชิญเลขาสภาฯ  

 
/ว่าที่ ร.ต.พร้อม.... 
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ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอยู่ในที่ประชุม เมื่อทุกคนเป็นกรรมการ 
(เลขานุการสภาฯ) แปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เป็นรายข้อ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความในข้อใด บรรทัดใด วรรคใด คงจะใช้เวลาพอสมควร เพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบ ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ขณะนี้ เวลาได้ผ่านไปพอสมควรแล้ว ตามที่สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา ในวาระที่ 2 นี้  
ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ในข้อใด บรรทัดใด 
วรรคใด บ้างหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุม - ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ........... แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ไดพิ้จารณาร่างข้อบัญญัติฯ ครบทุกข้อแล้ว และไม่มีผู้ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ร่างข้อบัญญัติฯ แต่อย่างใด ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - ต่อไปขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้ยืนร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ........... โดยการยกมือ 

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

วาระท่ี 3  การลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้งบอ่
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ...........   

ประธานสภาฯ    - วาระที่ 3 การลงมติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ขอเลขาสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุม 

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

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร            
พ.ศ...........ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ........... โดยการยกมือ 

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

/ระเบียบวาระท่ี 6.... 
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ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   - ในวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญ ส.อบต.วันชัยฯ 

นายวันชัยฯ  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพะฟ้า บ้าน 
หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ในส่วนความยาวของระยะทาง จาก 114.00 ม. เป็น 148.00 ม.  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ - ขอสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของ อบต.วอแก้ว ซึ่งได้คิดและ
กลั่นกรองแล้วเพราะถ้าหากไม่ค าถามขึ้นมาสอบถามอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรได้ และเพ่ือจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นที่ปรากฎไว้ ในกรณี นายสมศักดิ์ ก๋าโต่ง ที่ได้
เข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในหมู่บ้านชุมชม สร้างเรื่องราวขึ้นมาเพ่ือสร้าง
ความแตกแยก ซึ่งได้ปรึกษาและหาข้อเท็จจริงเพ่ือจะมาน าเรียนในวันนี้ จะสอบถามสอง
ประเด็น เพราะมีเอกสารเท็จเกิดขึ้นที่เป็นเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
อาจจะไม่ทราบข้อมูล คือเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมกลุ่มธนาคาร
หมู่บ้านทุ่งหก ที่วัดบ้านทุ่งหก นายสมศักดิ์ฯ ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารหมู่บ้านทุ่งหก แต่
เข้าไปประชุม ผู้บังคับบัญชาทราบหรือไม่ และไปด้วยเหตุใด และเวลา 14.30 น. ได้ขับ
รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.วอแก้ว ไปที่  สน.ห้างฉัตร ไปด้วยเหตุ ใด  เรื่องไหน 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารทราบหรือไม่ ไม่ทราบว่าได้ขออนุญาตหรือไม่ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ  - ฝากติดตามเรื่องท่อที่ช ารุด บริเวณทางโค้งทางเข้าหมู่บ้านวอแก้ว รวมถึงถนนที่ช ารุด ไม่
ทราบว่ามีแผนด าเนินการแก้ไขอย่างไร เพราะปัจจุบันทาง อบจ.ได้ผู้บริหารใหม่มาปฏิบัติ
หน้าที่แล้ว 
- เรื่องไฟฟ้าสองสว่างถนนเส้นบ้านวอแก้ว ม.3 บริเวณทางโค้งลงเนิน ก่อนถึงสุสานบ้านวอ
แก้ว เห็นว่าเป็นจุดอันตราย เป็นทางรับผิดชอบของ อบจ. 
- ถนน คสล.สาย 321 โครงการแผนถึงไหน ด าเนินการเมื่อไหร่ 
- งานดาดล าเหมืองช ารุดเสียหาย เป็นงานของอ าเภอ ชาวบ้านร้องเรียนไปทางอ าเภอว่าไม่
ดูแลซ่อมแซม ไม่ทราบว่าทาง อบต.มีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะผู้รับจ้างยังไม่ไดเ้ข้าไป
ซ่อมแซม บริเวณท่ีนาของนางมาลี สุค า ทุ่งใหม่ และใกล้นา นายสุขสันต์ ขาวหล้า 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญ ส.อบต.ศุภกฤตฯ 

นายศุภกฤตฯ  - ขอสอบถามทางฝ่ายบริหารเรื่องดาดล าเหมืองทุ่งใหม่ตะวันตก ซึ่งมีการร้องเรียน มี
ชาวบ้าน ม.2 มาเขียนค าร้องที่ อบต. ว่าโครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองเกิดความเสียหาย 
เพราะแรกเดิมที ดาดจะมีความกว้าง 1 ม. เหลือกว้างแค่ 60 ซม.เป็นงานของอ าเภอ ซึ่ง
เป็นการออกแบบผิดพลาด ล าเหมืองแตกเสียหายเพราะบางมาก บางแห่งแค่ 1 ซม. 
บริเวณที่นาของนายเอ้ียง มีทรายดินเต็มล าเหมือง น้ าไม่สามารถไหลไปได้เลย ปีที่ผ่านมา
เกษตรกรก็ไม่สามารถใช้ได้ ต้องใช้เหมืองเดิม ขอติดตามว่าจะแก้ไขอย่างไร 

   - ถนนปากทาง ม.2 เริ่มแตก เป็นหลุมบ่อ จะแก้ไขอย่างไร อยู่ในประกันหรือไม่ 
  - ฝากเรื่องการออกแบบดาดล าเหมืองหรือฝาย ฝากดูแลให้ช่างออกแบบให้ถูกต้องตรงกับ

หน้างานด้วย 
/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.อาณันย์ฯ 

นายอาณันยฯ์  - ในเรื่องดาดล าเหมือง ตามที่ทางชาวบ้านได้ไปร้องเรียนที่อ าเภอเรื่องดาดล าเหมืองช ารุด 
ตามท่ีได้เข้าไปดูและถ่ายรูปส่งไปแล้ว มี 3 จุด ตรงนาของนางมาลี สุค า จะเสียหายมาก น้ า
ไม่สามารถไหลไปได้ ท าให้น้ าทะลุลงนาเกิดความเสียหายประมาณ 40 ม. ซึ่งยังอยู่ในช่วง
ประกัน 

 - ท่อล าห้วยโป่ง ขอทางบริหารติดตามส่งเรื่องไปด่วน จุดที่จะเข้าหมู่บ้านเป็นจุดที่ส าคัญ 
เพราะทรุดมาก อาจเกิดอันตรายได้ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.มัณฑนาฯ 

นางมัณฑนาฯ - สอบถามที่ได้จ่ายขาดเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล ผู้รับเหมาตกลงกันอย่างไร พร้อมท า
เมื่อไหร่ เพราะทุกวันนี้น้ าสูบขึ้นมาไม่ถึงสองชั่วโมง น้ ามีปริมาณน้อย หรือบางครั้งไม่ไหล
เลย ขอติดตามให้ท าอย่างเร่งด่วน เพราะจะเข้าสู่ฤดูแล้ง  

- โครงการกันตลิ่งพัง ผู้รับเหมาท าสัญญาหรือยัง จะเข้ามาท าเม่ือไหร่ ช่วงนี้น้ าแห้ง จะ
ด าเนินการได้สะดวก 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายก อบต.ตอบข้อซักถาม 

นายก อบต.  - ในเรื่องของพ้ืนที่ งบประมาณที่ลงมาวอแก้ว มีทั้งงบของจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น 
อยากให้สมาชิกทุกหมู่บ้าน หากมีความช ารุดเสียหายให้ไปดูแล้วมาแจ้งทางกองช่างไป
ตรวจสอบว่าช ารุดขนาดไหน ใครเป็นเจ้าของโครงการ จะได้ประสานหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเข้ามาซ่อมแซม  

- ม.5 ที่สอบถามกรณีการท างานของพนักงานจ้าง เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เหตุไม่ได้เกิดใน
องค์กรไม่ได้ท าผิดระเบียบข้อบังคับ เป็นเรื่องของชุมชนหมู่บ้าน จะให้บริหารไปก ากับดูแล
พฤติกรรมในหมู่บ้านไม่ได้ ในกรณีที่ถามมาว่าได้ลางานหรือไม่ การลาทุกครั้งจะมีใบลา หรือ
หากมีธุระจ าเป็นจริงๆ ก็จะขออนุญาตเป็นครั้งๆ ไป แต่การที่ขับรถยนต์ส่วนกลางไปข้าง
นอก จะมีสมุดคุมไมล์ระยะทางการใช้รถอยู่แล้ว นายกไม่สามารถทราบได ้

 - นายก อบจ.ได้มาดูพ้ืนที่ต าบลวอแก้วแล้ว เรื่องท่อกับถนน ต้องเข้าแผนใหม่ และท าให้มี
ความมั่นคงถาวร จึงได้เสนอให้ท าถนนทั้งสายเป็นลาดยาง  
- ม.3 ดาดล าเหมือง คงต้องประสานไปทางอ าเภอ หรือผู้รับเหมามาซ่อมแซม 
- เรื่องไฟฟ้า ก็ได้ปรึกษาแล้ว ถ้าเป็นโซล่าเซลล์จะใช้งบประมาณเยอะ ต าบลวอแก้วจะใช้
ประมาณ 50 ต้น แต่ อบจ.บอกว่าติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าจะดีกว่า ให้สมาชิกดูแลเอาใจใส่   
รู้ปัญหา ใครเป็นเจ้าของโครงการ 
- ม.2 เรื่องดาดล าเหมือง การออกแบบอยู่ที่เจ้าของเหมือง เจ้าของพ้ืนที่ที่จะใช้งานว่าจะท า
แบบไหน 
- ม.7 โครงการตลิ่งพัง เห็นว่าผู้รับเหมาจะมาท าสัญญา จะให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ 
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7 อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเกิดวิกฤติน้ าแห้งชาวบ้าน
ไม่มีน้ าใช้ จะได้ประสานขอกรมทรัพยากรน้ าน าน้ ามาให้ ขอให้ทางหมู่บ้านเตรียมถังส ารอง
น้ าไว้ให้พร้อม 
 

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

นายเจษฎาฯ  - ขอน าเรียน เกี่ยวกับการประชาคมแผน ทาง ม.5 ยังไม่ได้มีการประชุมประชาคมในเรื่อง
ของแผนในหมู่บ้าน เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า จึงขอน าเรียนผ่านทางสภาฯ ให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ปลัด อบต. 

ปลัด อบต.  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ซึ่งจะได้ประกาศใช้ต่อไป 

- ขอชี้แจงเรื่องการท างานของพนักงานจ้าง ตามที่ได้ประชุมพนักงานลูกจ้าง ได้ก าหนดว่า 
ถ้าใครจะออกไปท าธุระส่วนตัวให้มาขออนุญาตเป็นครั้งๆ ไป เช่น งานศพ งานบุญ หรือไป
ธุระส่วนตัว กรณีนายสมศักดิ์ฯ ก็ได้มาขออนุญาตแล้ว ส่วนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
คันเก่าจะใช้งานในต าบลและไปอ าเภอเป็นบางครั้ง ซ่ึงการใช้รถออกไปทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่
ของ อบต.ไปด้วย หากเป็นเรื่องด่วนที่ต้องไปส่งก็จ าเป็นต้องออกไปทุกวัน ทั้งงานของกอง
ช่าง กองคลัง ซึ่งนายกก็ได้ก าชับให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางในกรณีที่จ าเป็นต้องไปเท่านั้น 
เพราะมีนโยบายประเมินผู้บริหารต้องลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้น้ ามันรถด้วย  

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ เลขานุการนายกฯ 

เลขานุการนายก - ขอชี้แจง กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.วอแก้ว ไปที่ สน.ห้างฉัตร เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ได้เข้าไปส่งหนังสือที่ชั้น 2 งานจราจร ให้กองคลัง         
มีนายสมศักดิ์ฯ เป็นคนขับ และเลขานายกได้นั่งรถไปด้วย ไม่ได้ไปธุระส่วนตัวอย่างอ่ืน         
แต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ประธานผู้สูงอายุ 

นายจิตร กันใจบุตร - ขอแจ้งงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดแม่ติว ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีสรงน้ าพระธาตุตั้งแต่ช่วง
เช้าเป็นต้นไป 

 - เรื่องประธานผู้สูงอายุ และประธานสภาวัฒนธรรมต าบลวอแก้ว เนื่องจากได้หมดวาระลง 
และได้เลือกประธานผู้สูงอายุและประธานสภาวัฒนธรรมขึ้นใหม่ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
คือ นายพินิจ สุวรรณสุระ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งทั้งสองต าแหน่ง จึงขอแจ้งที่ประชุม
ได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกบ้างหากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้   ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.10  น. 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 

 
/คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑1.10 น. 
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

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

   ( นางกนกพร  สอนปิงค า )                               
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้มีมติ ในการประชุม เมื่อวันที่  ๒5 กุมภาพันธ์  ๒๕64               
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕63 
 
   

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


