
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันพุธท่ี  22  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์ สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ปราโมทย์  ผัดขัน  
19 นายอภิชาติ  สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 อภิชาติ  สร้อยเงิน  
20 นายสมาน  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง   อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง ติดราชการ

ประชุม 
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นายสมศักดิ์   วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
6 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
7 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

8 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
9 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ รัตนา ยะกุมาร  



10 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันพุธท่ี 22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ       
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2     
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ     
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ     
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ ติดราชการประชุม   
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5  นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
6  นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
7  นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
 
      9.นางรัตนา ยะกุมาร... 



-2- 
 
9  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษาฯ 
10  นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ   
องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม  20 คน จ านวนสมาชิกสภามาประชุมครบองค์ประชุม  และเปิดประชุมด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นท่ีประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและท่ีพักอาศัย ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษร        
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ต้ังแต่วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2563 

1.2 เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีและประชาชน (ตามความสมัครใจ) แต่งกายด้วยเส้ือสีเหลือง 
ต้ังแต่วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2563 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี  10  เมษายน  2563 ประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านน าเสนอ 
ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ น าเสนอในท่ีประชุม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) และได้ประกาศใช้แล้ว         
เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ มีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) เปล่ียนแปลง(ฉบับท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การจ่ายเงินของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงิน การคลังท่ีดี 
 
 
 
 
        หลักการและเหตุผล... 
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หลักการและเหตุผล 
 -ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
ด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหาร     

ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
-เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ   
ใช้พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

-ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม     
ฉบับท่ี 2 เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การจ่ายเงินของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่ามีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังท่ีดีต่อไป โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการต่อเติมห้องกองการศึกษา(ส าหรับเก็บวัสดุครุภัณฑ์ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร สูง 2.00 เมตร 
2. โครงการจัดท าสนามแห่งการเรียนรู้ตามหลัก BBL  
3. โครงการปรับปรุงห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการจัดซื้อฉากกั้น พีวีซีครึ่งกระจกใสแบบต้ังพื้นพร้อมติดต้ังห้องส านักงานปลัด 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูมุ้งลวด และประตูหน้าต่าง 
6. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา 
7. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็กบ้านป่าเลา 
8. โครงการปรับปรุงอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา 
9. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
10. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย 
11. โครงการปูกระเบ้ืองด้านหน้าอาคารเรียน  
12. โครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐ์พระพุทธรูป 
13. โครงการกันสาดหน้าระเบียงห้องเรียน 
14. โครงการสร้างห้องเก็บของ 
15. โครงการสร้างหลังคาหน้าอาคารเรียน 
16. โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง 
17. โครงการก่อสร้างป้อมยาม 
18. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งมะเก๋น หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยโป่ง 

 
19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... 
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19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ 
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ 
21. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าต้ืน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ 
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยโป่ง 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดบ้านป่าเลาเหนือ หมู่ท่ี 10 เช่ือมบ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 และเช่ือมบ้านท่อสมาน       
หมู่ท่ี 11 ต าบลเตาปูน บ้านป่าเลาเหนือ หมู่ท่ี 10 เช่ือมบ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 รวม 3 สายทาง 
 

แผนงานการศึกษา 
1.โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านภาษาเพื่อการส่ือสาร 
2.โครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน 
3.โครงการวิทยาศาสตร์น้อย 
4.โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
5.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง BBL 
6.โครงการผลิตส่ือส าหรับเด็กปฐมวัย 
7.โครงการผลิตส่ือนวัตกรรม 
8.โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายรัฐบาล) 
12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
13.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
14.โครงการซื้อส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอนฯ) 
15.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
16.โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย 
17.โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
18.โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา 
19.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติดประจ าปี 
2.โครงการสนับสนุนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 
3.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นสืบสานประเพณีชนเผ่าอาข่า 
4.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีสงกรานต์ 
5.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
6.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น 
7.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมท าบุญตักบาตรตานข้าวใหม่ 
8.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานประเพณียี่เป็ง 
 
 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน... 



-5- 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1.โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
บัญชีเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 
 
ท่ี 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

 
ค าช้ีแจงแผนงาน/โครงการ/ปีท่ีขอแก้ไข 

 

 
เหตุผล 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
ได้มาตรฐานแผนงาน 2.1 แผนงาน
การศึกษา 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ 
24,205 บาทอยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ล าดับท่ี 1 
หน้า50 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ 
60,000 บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี  2 )  พ .ศ .2559 
ฉ บั บ ท่ี  3  พ . ศ . 
2561 ข้อ  22/1 
การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ขอ ง สภ าอ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
ได้มาตรฐานแผนงาน 2.1 แผนงาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1.1 
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 
24,205บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ล าดับท่ี 2 
หน้า50 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1.1 
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 4,000 
บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
2 พ.ศ.2559 ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 
2 2 / 1  ก า ร แ ก้ ไ ข
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอ านาจของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
 
 
 
 
       3 ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ท่ี 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

ค าช้ีแจงแผนงาน/โครงการ/ปีท่ีขอแก้ไข  
เหตุผล 

 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
ได้มาตรฐานแผนงาน 2.1 แผนงาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1.2 ค่า
อุปกรณ์การเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ1,400 
บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 
ล าดับท่ี 3หน้าท่ี 51 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1.2 ค่า
อุปกรณ์การเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 4,000 
บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2559 ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 
2 2 / 1  ก า ร แ ก้ ไ ข
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอ านาจของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและได้มาตรฐาน แผนงาน 2.1 
แผนงานการศึกษา 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
งบประมาณ 
200,000 บาท อยู่
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 
ล าดับท่ี 8 หน้าท่ี 
52 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
งบประมาณ 
500,000 บาท อยู่
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
2 พ.ศ.2559 ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561ข้อ
2 2 / 1  ก า ร แ ก้ ไ ข
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอ านาจของสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
ได้มาตรฐานแผนงาน 2.2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการฟุตบอล
เยาวชนต้านยาเสพ
ติดงบประมาณ 
65,750 บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ล าดับท่ี 1
หน้า54 

โครงการฟุตบอล
เยาวชนด้านยาเสพ
ติด งบประมาณ 
80,000 บาท อยู่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
2 พ.ศ.2559 ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561 

 
 

        6 ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน ค าช้ีแจงแผนงาน/โครงการ/ปีท่ีขอแก้ไข  

เหตุผล ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
    ข้อ 22/1 การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอ านาจของสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

6 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและได้มาตรบาน แผนงาน 
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 
“สืบสานประเพณี
ชนเผ่าอาข่า”
งบประมาณ 
33,200 บาท อยู่
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564(
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 
ล าดับท่ี 2 หน้า 
54) 

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น”
สืบสานประเพณีชน
เผ่าอาข่า 
งบประมาณ 
60,000 บาท อยู่
ในปงีบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี  2 )  พ .ศ .2559 
ฉ บั บ ท่ี  3   พ . ศ .
25 61  ข้ อ2 2/ 1 
การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ข อ ง ส ภ า อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้าน โครงสร้ า งพื้ น ฐาน 
แ ผ น ง า น  1 . 1  แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.หมู่ท่ี 2 
อยู่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. หมู่ท่ี 2 
อยู่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
ปริมาณงาน
ซ่อมแซมถนนบ้าน
นาฝาย หมู่ท่ี 2 
บริเวณบ้านนาย
เทียม สุนทรสนิท 
ถึงบ้านนางผ่าน กา
พุทธ จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 
4.00 ม.ยาว 56 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
224 ตร.ม.ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 
20 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 80 ตร.ม. 
งบประมาณ 
165,000 บาท 

ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี  2 )  พ .ศ .2559 
ฉ บั บ ท่ี  3  พ . ศ . 
2561 ข้อ  22/1 
การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ขอ งสภ าอ ง ค์ก า ร
บริหารส่วนต าบล 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา... 
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
โดยท าการซ่อมแซมถนนบ้านนาฝาย หมู่ท่ี 2 บริเวณบ้านนายเทียม สุนทรสนิท ถึงบ้านนางผ่าน กาพุทธ จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 
1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 56 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 20 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.งบประมาณ 165,000 บาท งบประมาณปี 2563 ตัวช้ีวัด ซ่อมแซมถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
2.1 แผนงานการศึกษา 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกกล้าคิด กล้าท าในทางสร้างสรรค์    
และเป็นประโยชน์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เด็กเยาวชนและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในเขตพื้นท่ี
ต าบลสะเอียบและพื้นท่ีใกล้เคียง จ านวน 100 คน งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 60,000 บาท ตัวช้ีวัด จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 100 คน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท าในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.1 หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาหนังสือเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ผู้เรียนท่ีมีอายุ 3-5 ปี จ านวน 7 คน ในปีงบประมาณ 2562 และจ านวน 20 คน 
ในปีงบประมาณ 2563-2564 งบประมาณปี 2564 4,000 บาท ตัวช้ีวัด ผู้เรียนมีหนังสือเรียนส าหรับใช้ในการเรียนรู้ 
จ านวน 20 คน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีหนังสือเรียนส าหรับใช้การเรียนรู้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
3. 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบาย
รัฐบาล เป้าหมาย ผู้เรียนท่ีมีอายุ 3-5 ปี จ านวน 7 คน ในปีงบประมาณ 2562 และจ านวน 20 คน ในปีงบประมาณ 
2563-2564 งบประมาณปี 2564 4,000 บาท ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีอุปรกรณ์การเรียนส าหรับใช้ในการเรียนรู้ จ านวน 20 คน 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนส าหรับใช้ในการเรียนรู้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
4. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)ท่ีได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง งบประมาณปี 2564 จ านวน 500,000 บาท ตัวช้ีวัด ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ รับ
อาหารเสริม(นม)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนท่ีไ ด้รับอาหารเสริม(นม) ท่ีไ ด้มาตรฐาน หน่วยงานรับผิดชอบ                  
หลักกองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน เล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เป้าหมาย เด็กเยาวชนและประชาชน จ านวน 100 คน งบประมาณปี 2564 80,000 บาท ตัวช้ีวัด จ านวน
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เด็กเยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
2. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น”สืบสานประเพณีชนเผ่าอาข่า” วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ชนเผ่าอาข่าให้คงอยู่ สืบไป เป้าหมาย ชนเผ่าอาข่า เด็กเยาวชน ประชาชนท่ัวไปและผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรม                
ตามวัตถุประสงค์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลสะเอียบ และพื้นท่ีใกล้เคียง จ านวน 200 คน  งบประมาณปี 2564 จ านวน 60,000 
บาท ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลสะเอียบ และพื้นท่ีใกล้เคียง จ านวน 200 
คน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไปและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้ร่วมกันสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่าให้คงอยู่สืบไป  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
        บัญชีครุภัณฑ์... 
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บัญชีครุภัณฑ์  
1. แผนงานการศึกษา หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมาย เพื่อจัดหาโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกขนาด

ไม่น้อยกว่า 108 ซม. X 67 ซม. X 75 ซม. (จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561) จ านวน 1 ตัว งบประมาณปี 2563 จ านวน 4,500 บาท  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

2. แผนงานการศึกษา หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมาย เพื่อจัดหาเก้าอี้ท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 57 
ซม.x60 ซม.x 88 ซม.โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 2 ตัว งบประมาณปี 2563 2,000 บาท ปี 2564 จ านวน 
2,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

3. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมาย เพื่อจัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก TOP    
เมลามีน โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 2 ตัว งบประมาณ ปี 2563 จ านวน 5,200 บาท ปี 2564             
จ านวน 5,200 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

4. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ โรงงานผู้ผลิต โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2562 จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณปี 2563 จ านวน 8,600 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     
กองการศึกษาฯ ศพด.บ้านนาหลวง 

5. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 จ านวน 1 
เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2,500 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

6. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562 จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณปี 2563 22,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 22,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2565 22,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ ศพด.บ้านป่าเลา ศพด.บ้านดอนชัย 

7. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวน         
ขนาด 36,000 บีทียู โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561      
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณปี 2563 47,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 

8. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป้าหมาย เพื่อจัดหาช้ันวางหนังสือนิทาน ขนาด 83 ซม.  
x 36 ซม.x 38 ซม. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 อัน งบประมาณปี 2564  4,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ศพด.บ้านป่าเลา 

9. แผนงานการศึกษาหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาตู้ล้ินชักเก็บกระเป๋า(พลาสติก) 4 ช้ัน 
ขนาด 88 ซม.x 43ซม.x38 ซม. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 อัน งบประมาณ         ปี 2564  5,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านป่าเลา 

10. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมาย เพื่อจัดหาพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว โดย
ต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 5 ตัว งบประมาณปี 2565  10,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านป่าเลา 

11. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมาย เพื่อจัดหาเก้าอี้ส าหรับเด็ก ขนาด 40 ซม. X 
34 ซม.x 46 ซม. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 25 ตัว งบประมาณปี 2565 10,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ศพด.บ้านป่าเลา 

 
 
 

12.แผนงานการศึกษา... 
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12. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมาย เพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร (เหล็ก 3 ช้ัน) ขนาด 
90 ซม. X 85 ซม. X 40 ซม. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 ตู้ งบประมาณปี 2565   4,500 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านป่าเลา 

13. แผนงานการศึกษา หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาทีวีจอแบน ขนาด 32 นิ้ว โดยต้ังราคา
ตามท้องตลาด จ านวน 1 ตู้ งบประมาณปี 2565  10,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านป่าเลา 

14. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา     
ขนาด 8 กก. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณปี 2564  7,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ศพด.บ้านดอนชัย 

15. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป้าหมาย เพื่อจัดหาตู้เย็น ขนาด 5 คิว โดยต้ังราคา 
ตามท้องตลาด จ านวน 1 ตู้ งบประมาณปี 2565  6,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ศพด.บ้านดอนชัย 

16. แผนงานการศึกษา หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป้าหมาย เพื่อจัดหาตู้กับข้าวอลูมิเนียม 3 ช้ัน    
โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 2 ตู้ งบประมาณปี 2564  3,000 บาท งบประมาณ  ปี 2565  3,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านดอนชัย ศพด.บ้านนาหลวง 

17. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 
โดยต้ังราคาตามท้องตลาด งบประมาณปี 2564  8,000 บาท งบประมาณปี 2565  8,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านดอนชัย ศพด.บ้านนาหลวง 

18. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง              
แบบพลาสติก โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 ชุด งบประมาณปี 2565  150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ศพด.บ้านดอนชัย 

19. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เป้าหมายเพื่อจัดหาเก้าอี้พลาสติกมีหลังพิงมียางกันล่ืน 
ขนาด 47 ซม.x52.5 ซม.x81ซม. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 30 ตัว งบประมาณปี 2564  4,500 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านดอนชัย 

20. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาพระพุทธรูปโดยต้ังราคาตามท้องตลาด 
จ านวน 1 องค์ งบประมาณปี 2564  10,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านดอนชัย 

21. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว แบบส่าย
รอบตัว โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณปี 2564  30,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ศพด.บ้านดอนชัย 

22. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก โดยจัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ จ านวน 1 ตู้ งบประมาณปี 2564  7,900  บาท  
ปีงบประมาณ 2565  7,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ศพด.บ้านนาหลวง 

23. แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาถังน้ าสแตนเลส ต้ังราคาตามท้องตลาด 
จ านวน 1 ถัง  งบประมาณปี 2563  5,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ศพด.บ้านนาหลวง 

24. แผนงานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาโต๊ะพับหน้าเมลามีน (เลือกสี TOP 
และบังตาได้ หนา 25 มิล ขาเหล็ก กลม 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มิล พ่นสี หน้ากว้าง 60 ซม. ขนาดกว้าง  60X150x75ซม. 
งบประมาณปี 2563  68,000 บาท  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด 

 
 
 

25.แผนงานบริหารงานท่ัวไป... 
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25. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดีย โปร
เจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  งบประมาณปี 2563  42,500 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ส านักงานปลัด 

26. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป้าหมายเพื่ อจัดหาเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 งบประมาณปี 2564  42,500 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด 

27. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป้าหมายเพื่อจัดหาจอรับภาพ           
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 งบประมาณปี 2564  15,300 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด 

28. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องเสียงส าหรับห้อง
ประชุม จัดหาตามราคาท้องตลาด งบประมาณปี 2563  60,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักส านักงานปลัด 

29. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อติดต้ังฉากกั้น พีวีซีครึ่งกระจกใสแบบ
ต้ังพื้นพร้อมติดต้ัง ห้องส านักปลัด อบต.สะเอียบ  งบประมาณ ปี 2563  30,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด 

30. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป้าหมายเพื่อจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 100 KV พร้อมอุปกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  400,000 บาท 

31. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  ALL In 
Onoe ส าหรับงานส านักงาน (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปรกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563  จ านวน 17,000 บาท 

32. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เป้าหมายเพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ (จัดหาตาม
ราคาท้องตลาด) ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 14,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด 

33. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 108 ซม.x67 ซม.x75 ซม.(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561) จ านวน 2 ตัว ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 9,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษา 

34. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวด ครุภัณฑ์ ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาเก้าอี้ท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 57  ซม.x60 ซม.
x88ซม. โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 2 ตัว ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลัก กองการศึกษา 

35. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2562 จ านวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 22,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอง
การศึกษา 

36. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาตู้เก็บเอกสาร (ขนาด 2 บาน) 
สามแผ่นช้ันเหล็ก สามารถปรับระดับได้โดยต้ังราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 ตู้ ปีงบประมาณ2564 จ านวน  5,500 
บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา 

37. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เป้าหมายเพื่อจัดหากลองทอมบ้า โดยต้ัง
ราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 ชุด ปี 2564 จ านวน 5,800 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา 

38. แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เป้าหมายเพื่อจัดหากลองคองโก้ โดยต้ัง
ราคาตามท้องตลาด จ านวน 1 ตู้ ปี 2564 จ านวน 3,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา 

 
39.แผนงานบริหารงานท่ัวไป... 
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39. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องท าน้ าร้อน -เย็น 2 
ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง (จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ) ปี 2564 
14,600 บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด 

40. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมายเพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4,300 บาท 

41. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป้าหมายเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาว ด า ชนิด Network แบบท่ี 2 ( 38 หน้า /นาที)โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 15,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองคลัง3 

42. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป้าหมายเพื่อจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (จัดหาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ) จ านวน 2 ตู้ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
11,000 บาท  
-ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทุกท่านในท่ีประชุมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดสงสัยในข้อใด ท่ีจะสอบถาม
หรือไม่ประการใด ถ้าไม่มีดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอมติท่ีประชุมส าหรับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 เปล่ียนแปลง        
ฉบับท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดน าเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   -ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)เพิ่มเติมฉบับท่ี 2  
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 ด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
-เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ให้ความเห็นชอบแล้วในล าดับต่อไป  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ     
และประกาศใช้ต่อไป  
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
  4.2  ขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 บางหมวด    
บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย      
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  60,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 60,000 บาท 
 
 
        โอนลดแผนงานสาธารณสุข... 



-13- 
 
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริม           
การด าเนินงานและบริหารการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  10,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร        
และนอกราชอาณาจักร จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  10,000 บาท  
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้ สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีขอโอนลด  200,000 บาท  
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดบ่อบาดาล อบต. จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  
200,000 บาท  
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินงบประมาณท่ีขอโอนลด  
100,000 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดบ่อบาดาล อบต.จ านวนเงินท่ีขอโอนเ พิ่ม  
100,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปลูกหญ้าแฝก  จ านวนเงินท่ีขอโอน
ลด  3,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดบ่อบาดาล อบต. จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 3,000 
บาท 
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวนเงินงบประมาณท่ีขอขอโอน  4,000 
บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดบ่อบาดาล อบต. จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 4,000 
บาท 
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  
30,000 บาท  
 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน     
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  30,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน   
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  20,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 20,000 บาท 
 
 
        โอนลด แผนงานอุตสาหกรรม... 
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 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  20,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  20,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  1,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย      
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  1,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุน
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น จ านวนเงินงบประมาณท่ีขอโอนลด  10,000 บาท  
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ     
ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  10,000 บาท  
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  5,000 บาท  
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน เก้าอี้ห้องประชุม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 5,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดราย จ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย          
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  45,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะห้องประชุม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  45,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน           
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  
13,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะห้องประชุม  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 13,000 บาท  
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ี
ขอโอนลด  30,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน ฉากกั้นห้องท างาน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  30,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ี
ขอโอนลด  42,500 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 42,500 บาท 
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 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 15,300 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอรับภาพ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 15,300 บาท 
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน      
ท่ีขอโอนลด  12,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  12,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวนเงิน  
ท่ีขอโอนลด  5,000 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 5,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการเกษตร งานอรุรักษ์แหล่น้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรักษ์น้ ารักษ์ป่า รักแผ่นดิน        
จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  1,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 1,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  47,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแขวน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 47,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย       
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  18,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 18,000 บาท  
 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย      
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  5,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 5,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  2,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  2,000 บาท 
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 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  4,300 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  4,300 บาท 
 โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย             
ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  2,500 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 2,500 บาท 
 โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงา น       
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  20,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ห้องประชุม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 20,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 5,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะห้องประชุม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  5,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  5,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะห้องประชุม 
จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  5,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานสาธารณสุข งานาบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ี
ขอโอนลด  40,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงห้องประชุม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  40,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  100,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการจัดท าสนามแห่งการเรียนรู้ตามหลัก BBLจ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 
100,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย       
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษระรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  10,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการจัดท าสนามแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก BBLจ านวนเงิน   
ท่ีขอโอนเพิ่ม 10,000 บาท 
 

รวมจ านวนที่ขอโอนทั้งสิ้น  885,600  บาท 
 

4.3ขอพิจารณาอนุมัติ... 
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  4.3  ขอและพิจารณาอนุมัติ เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง น าเสนอในท่ีประชุมวันนี้ 
นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ นายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้จะมีการขอพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง   
ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี 2563 แต่ได้มีการขออนุมัติแผนไปแล้ว ซึ่งเป็นวันเดียวกันตามระเบียบแล้วต้องรอการประชุม
ในครั้งต่อไปจึงจะขอพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายการเด่ียวกันได้ เป็นโครงการหมู่ 2 เป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเป็นถนนคอนกรีต เป็นรายการท่ี 7 ตามเอกสารชี้แจงรายการ ส่วนการขอและพิจารณา
อนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ขอเป็นพิจารณาในการประชุมสภาครั้งต่อไป ขอน าเรียน       
เพื่อทราบ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ  
 
  4.4  ทบทวนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมน าเสนอ 
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9 
-เรียนหัวหน้าท้องถิ่นอ าเภอ ท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามวาระนี้เป็นการ
ทบทวนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563  ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ 9 เป็นโครงสร้าง
รางรินทุ่งหัวฮาก จะหมดระยะเวลาด าเนินการ  30 กันยายน 2563 นี้ ต้องพิจารณากันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีหรือไม่ 
หมู่บ้านอื่นๆ  ไม่ทราบว่ามีรายการก่อสร้างอะไรบ้าง อีกจุดหนึ่ง ชาวนาไปด านา หน้าบ้านนางไสล และอีกจุดหนึ่ง         
จะมีหนังสือเข้ามาแจ้งใหม ่อาจมีการเปล่ียนแปลงจุดท่ีแก้ไข ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
  4.5  ขอพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิ์วัดดอนแก้วหมู่ท่ี 6 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญรองสันต์ แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ น าเสนอในท่ีประชุม 
นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.สะเอียบ ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ขอน าโครงการ    
ขอนุญาตใช้ท่ีดินของราชการเพื่อสร้างวัดดอนแก้ว หมู่ท่ี 6 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ มาขอความเห็นชอบ
จากสภาฯ อบต.สะเอียบ ปัจจุบันนี้ทางวัดดอนแก้ว หมู่ท่ี 6 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์      
เป็นของวัด ในพื้นท่ีดังกล่าว เป็นที่มาของการขอความเห็นชอบจากสภาฯในวันนี้ ซึ่งขอแจ้งวัตถุประสงค์ ของการสร้างวัด
ขึ้นมาเพื่อ 
1. เพื่อเป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาด้านจิตใจเป็นสถานท่ีปฏิบั ติธรรม                
ของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
2. เพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นท่ีให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป  
ตามท่ีกล่าวน าเรียนมาข้างต้น ขอมติท่ีประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าไม้เพื่อสร้างวัดดอนแก้ว 
หมู่ท่ี 6  
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จากการที่ นายสันต์ แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้น าเสนอเรื่อง ขออนุญาตใช้ท่ีป่าไม้เพื่อสร้าง
วัดดอนแก้ว หมู่ 6 เพื่อขอให้ทางสภาฯ รับรองในวันนี้นั้น สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 
         ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง... 
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ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองในท่ีประชุมส าหรับการขออนุญาตใช้ท่ีป่าไม้เพื่อสร้างวัดดอนแก้ว หมู่ 6  
มติท่ีประชุม  -รับรองด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  5.1  แจ้งการรับมอบชุดโพรเดียม โดยส านักงานปลัดมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-แจ้งน าเรียนเรื่องการส่งมอบชุดโพรเดียม ซึ่งทางส านักงานปลัด อบต.สะเอียบ ได้จัดท ามอบให้องค์การบริ หารส่วนต าบล
สะเอียบ ไว้จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีมูลค่าเงินสด 4,800 บาท (หางบประมาณเอง) 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 6.1  นางกุลยาสิริ  ณ  เชียงใหม่  หัวหน้าท้องถิ่นอ าเภอ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ ก็เคยได้ทักทายกันบ่อยท่ีอ าเภอสอง 
ด้วยใจจริงแล้วอยากจะมีโอกาสมาเย่ียมเยียนทุกอปท. ด้วยภารกิจเยอะ เดิมหัวหน้าหัวหน้าอยู่งานจังหวัด ท างานด้านกฎหมาย 
ด้วยความจ าเป็นท่ีว่าอยากใกล้ชิด อปท.ต่างๆ ท้ังจังหวัดได้ขอสมัครใจลงมาอยู่ ระดับอ าเภอ ระดับพื้นท่ี ทางจังหวัดจึงได้ให้
โอกาสได้มาปฏิบัติหน้าท่ีอ าเภอสอง มีผู้ใหญ่ใจดี ท่ีให้การต้อนรับดีมาก หลายอปท.ประสานมาขอความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชน การประชุมสภาฯ ถ้ามีโอกาสก็อยากมาสัมผัส เคยมีโอกาสได้ประชุมร่วมกับจังหวัดอยุธยา ระยอง อบจ.
ต่างๆ เคยได้ร่วมงานกันบ่อยมาก วันนี้ถือเป็นวันดีท่ีได้มาแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เดิมหัวหน้าบรรจุครั้งแรกเป็นปลัด 
อบต. และได้ยกฐานะเป็นเทศบาล ต่อมาสอบคัดเลือกได้เป็นนิติกรของกรมส่งเสริม โชคดีได้สัมผัสงานหลากหลายรูปแบบ 
บริบทท้องถิ่น แต่ละขนาด บริบทผู้บริหาร บริบทนักการเมือง จุดหลักของหัวหน้าท่ีมาในวันนี้ก็ได้มาดูงานให้ อบต.สะเอียบ 
เป็นงานของเจ้าหน้าท่ี ประจวบเหมาะในวันประชุมสภาฯพอดีก็รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดี ถ้าหัวหน้าจะได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาและสามารถช่วยเหลือ หรือ แลกเปล่ียนกันได้ ก็ยินดียิ่ง ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งในวันนี้ 
 6.2  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-ขออนุญาตเสริม การจัดซื้อทุกอย่างเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม ต้องน าเข้าแผนไว้ก่อน และให้ทางช่างประสานทาง สภ.
สะเอียบในปีงบประมาณ 2564 จะต้องคุยกันอีกรอบ ขอปรับโครงสร้างพื้นฐานในปี 2564 ก่อน ทุกวันให้ทุกกองท า 
ค่าใช้จ่ายมา ถ้าค่าใช้จ่ายท่ีท าลงตัวแล้ว ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเยอะมากต้องน าโครงการเข้าแผนไว้ก่อน ในการ
ด าเนินการปีนี้ ของบประมาณในการก่อสร้างโดมส านักงาน อบต.สะเอี ยบ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนท่ีมาติดต่อส านักงาน อบต.สะเอียบ ไม่มีท่ีจอดรถเพียงพอและหน้าฝนประชาชนท่ีมาติดต่องาน ไม่มีท่ีหลบ
ฝน ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร ตอนนี้ค่าใช้จ่ายท่ีเสนอผ่านมาก าลังรวบรวมรายละเอียดอยู่ ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 6.3  นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีได้ยินมาว่า ประชาชนจะขอกล้องวงจรปิดไปติดท่ีตลาดสด จ านวน 2 ตัว สายหน้าโรงพักมีอยู่แล้ว ขาดแต่หน้าบ้านป้า
สาย จึงขอน าเข้าแผนไว้จะได้หรือไม่ เพราะเวลาดูกล้องจะได้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีเกิดขึ้นได้ ไม่มากก็น้อย ตัวผิดตัวถูกอยู่ท่ีกล้อง
เป็นหลัก ขอน าเสนอในท่ีประชุมวันนี้ 
 6.4  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
-ขอน าเสนอค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2564  
1. หม้อแปลงของส านักงาน อบต.สะเอียบ ขนาด 100 KVA  ราคาประมาณ 400,000 บาท 
2. หอประชุมต้องมีแอร์ติดอยู่ 4 ตัว ราคาตัวละประมาณ 12,000 บีทียู 
-และทางอบต.สะเอียบได้ของบประมาณจากสถานกงสุลประเทศญี่ปุ่น  ได้รถบรรทุกน้ าขนาด 8 พันลิตร เป็นรถใหม่มา 1 คัน 
โดยท่ีเราจะต้องสร้างโรงเก็บรถน้ าให้เขา ประมาณราคาท่ี 150,000 บาท และเราไม่มีป้อมยามดูแลความเรียบร้อยคนเข้าคน
ออกไม่ทราบรายละเอียด ฉะนั้นต้องของบประมาณสร้างป้อมยามดูแล อยู่ท่ีประมาณ 95,000 บาท ส่วนกล้องวงจรของเรา   
มีแล้วจ านวน 4 ตัว  
         -อีกเรื่องเป็นการขออนุญาต... 
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- อีกเรื่องเป็นการขออนุญาตปรับปรุงถนนการเกษตร ขอแจ้งว่าถ้าท่านต้องการปรับปรุงถนนการเกษตร ให้ท่านถ่ายรูป ประชุม
ประชาคม ท่ีส่งมาให้แล้วคือหมู่ 4 หมู่3 หมู่10 นอกนั้นไม่มีหมู่บ้านใดส่งมาให้เลย ขอน าเรียนว่าถ้ามีความพร้อมแล้วจะน าส่ง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน าส่งเข้ากรมอุทยาน พร้อมกันทุกหมู่บ้าน จะเป็นการปรับเกล่ียให้เสมอพื้นถนน ขอแจ้งอีกครั้ง 
 
1. ให้ท าประชาคม 
2. แจ้งพิกัด 
3. รูปภาพ 
4. รายละเอียดมีกี่สาย มีถนนกี่เส้นท้ังหมด 
5. มีระยะทางท้ังหมด 

จะได้น ารายละเอียดต่างๆของหมู่บ้านท่าน ท าเข้าเล่ม น าส่งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม และได้ประสานกับทาง
อุทยานแห่งชาติแม่ยมแล้ว โครงการท่ีจะเข้าไปก่อสร้างใหม่ ขอให้แนบรายละเอียดดังนี้ 
1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งอุทยานเป็นคนอนุญาต 
2. ประชาคม 
3. รูปถ่าย  

-ท่ีดูมาแล้วท่านไม่เคยขออนุญาตอุทยานเลย บางหมู่บ้านไม่เคยสนใจบ้างเลย เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย การท้ิง
ขยะก็เหมือนกัน ถ้าเขาน าเรื่องกฎหมายมาคุยกับเรา เราก็ผิด อุทยานเขาทราบอยู่แล้วว่าเรารุกล้ าเข้าพื้นท่ีของเขา    
ถ้ามีคนร้องเรียนก็จะแย่ บ่อขยะเป็นการบริหารของหมู่บ้าน อบต.มีหน้าท่ีจ้างเก็บขน ไม่ได้บริหารจัดการบ่อท้ิงขยะ 
ทางหมู่บ้านต้องบริหารจัดการเอง  
-ขอเพิ่มเติมงบประมาณการจัดเก็บขยะให้ทาง รพ.สอง งบประมาณ 10,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 ตกหล่น
ไป  
6.5  นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   
-ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ท่านอธิบดีจะเข้ามาจังหวัดแพร่ จะได้น าเรื่องวัดเข้าสภาวัฒนธรรมไปด้วย จึงได้น าเสนอ
เพื่อพิจารณาในเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ของวัดดอนแก้ว หมู่ 6 
6.6  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-งานจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 3 ไม่อยากให้เกิด หมู่ไหนได้เยอะหมู่ไหนได้น้อย ทุกหมู่บ้านไม่อยากให้มี
ความเสียหายเกิดข้ึนเลย ขอท าความเข้าใจในท่ีประชุม 
6.7  นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-เกี่ยวกับประเพณียี่เป็ง ต้ังงบไว้ 60,000 บาท  ตามท่ีท่าน ผอ.กองการศึกษาได้ร่วมหารือเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ 
แต่จะมีการจัดการแข่งขันตะกร้อของทางต ารวจ ซึ่งเขาจัดทุกปี เขาจะต้องมาหาเราแน่นอน เขาไม่ได้จัดท้ัง            
ต าบล งบประมาณตรงนี้น่าจะมีต้ังงบไว้ 
6.8  นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
-หมู่ท่ี 7 โครงการท่ี 18 หน้า 12 ช่างไปส ารวจมาแล้ว มี 2 ช่วงโครงการในรายละเอียดมีแค่ 1 ช่วง ขอให้แก้ไข
รายการด้วย ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
6.9  นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
-แก้ไขจากหน้าท่ี 13 จากบ้านนายเสาร์ อินศรี ถึงบ้านนายสมชาติ  
 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันพุธท่ี  22  กรกฎาคม             
พ.ศ. 2563 และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา 14.25 น. 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)       สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร         ผู้บันทึกการประชุม 
                                     (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                        เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 
 
 
                                  (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                             (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
(ลงช่ือ)         สมบัติ  เสาวะระ       ประธานกรรมการ 

                                                  (นายสมบัติ  เสาวะระ) 
 
                                     (ลงช่ือ)         วิชัย  รักษาพล          กรรมการ 
                                                   (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)         ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร     กรรมการ 
                                                  (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)            พัฒน์  อยู่สุข          กรรมการ 
       (นายพัฒน์  อยู่สุข)      


