
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีท่ี  13  เดือนสิงหาคม  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 ลาประชุม 
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 ลาประชุม 
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 
1.นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   ลาประชุม 
2.นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  ลาประชุม 
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 ติดราชการ

ประชุม 
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง ติดราชการ

ประชุม 
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
6 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ รัตนา ยะกุมาร  
7 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

8 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  



9 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

10 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

11 นส.สุภาพร แสนอุ้ม นักวิชาการศึกษาช านาญ
การ 

สุภาพร แสนอุ้ม  

12 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ ละอองดาว  ดอนแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 13  เดือนสิงหาคม  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 ลาประชุม 
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 ลาประชุม    
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 

1.นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ  หมู่ 1     ลาประชุม 
2.นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ หมู่ 3   ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ     
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ ติดราชการประชุม   
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ ติดราชการประชุม   
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
6  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษาฯ 
7  นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
 
       9 นางตุลารัตน์... 



-2- 
 
9  นางตุลารัตน์ แสงมณี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
10  นส.ทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
11  นส.สุภาพร  โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   

 
 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ   
องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม 18 คน ลา 2 คน จ านวนสมาชิกสภามาประชุมเกินครึ่งถือว่าครบองค์ประชุม    
และเปิดประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันพฤหัสบดีท่ี 13  สิงหาคม 
2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี 22  กรกฎาคม 2563 ประชุมสภา

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

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระ หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณางบประมาณปี 2564 พร้อมด้วยงบประมาณ
ราคาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ 2564และได้ช้ีแจงรายละเอียด
ตามระเบียบและกฏหมาย วิธีการจัดท างบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ท่ีประชุมรับทราบขอเรียนเชิญ 
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบทุกท่าน 
และหัวหน้าส่วนราชการ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564     
วาระท่ี หนึ่ง ขั้นรับหลักการ จึงขอช้ีแจงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รวมท้ังแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ พิจารณา การตรวจสอบวิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติ ให้ต้ังงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม
และจัดท างบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารจะได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน      
15 สิงหาคม 2563  
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ     
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้      
และการพิจารณาในวาระท่ี 2 ให้ก าหนดระยะเวลาน าเสนอค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง นั บแต่สภาท้องถิ่นมีมติ     
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
-ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควร      
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
วาระท่ี 1  สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
-ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา             
ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาจะต้องก าหนด
ระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาก าหนด ตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ ล่วงหน้า       
เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประชาชน คณะกรรมการแปรญัตติ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
-ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติร่างเดิม และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดบ้าง         
การแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติท่ีเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง      
ก่อนวันประชุมพิจารณายกเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
-ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือแจ้งข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงาน
นั้น 
-ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรื่องตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ ท่ีคณะกรรมการ        
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าท่ีประชุมท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับตัวแปรญัตติ
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก ค าข้อความในข้อใด  
มีมติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระส าคัญท่ีประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจาณาใหม่ เฉพาะข้อท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีมีมติส่งปัญหา                 
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง   
ท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม   
ก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา ข้อท่ีได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ป ระธานสภาท้องถิ่น    
ส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน          
ในการประชุมต่อวาระท่ี 2 ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ ข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น 
- ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย             
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หมวดภาษีอากร  จ านวน 179,096 บาท 
-ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ านวน  167,844 บาท 
 
        -ภาษีบ ารุงท้องท่ี... 
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-ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน  3,231 บาท 
-ภาษีป้าย จ านวน 5,293 บาท 
-อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน 2,728 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 398,199 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน 14,225 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,395 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 160,050 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล  จ านวน 1,000 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  จ านวน 1,133 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง  จ านวน  1,232 บาท 
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  จ านวน 15,205 บาท 
-ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน  11,660 บาท 
-ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน 101,005 บาท 
-ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย  จ านวน 1,000 บาท 
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 90,000 บาท 
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  264 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 350,550 บาท 
-ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี  จ านวน 550 บาท 
-ดอกเบ้ีย จ านวน 350,000 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 84,877 บาท 
-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 84,877 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 100,000 บาท 
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 100,000 บาท 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,481,949 บาท 
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 457,291 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน 9,912,441 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน 2,440,363 บาท 
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 57,620 บาท 
-ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,377,030 บาท 
-ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 56,824 บาท 
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 34,500 บาท 
-เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  จ านวน 1,107 บาท 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จ านวน 144,773 บาท 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 19,155,229 บาท 
-เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 19,155,229 บาท 
งบประมาณรายรับทั้งสิ้น  38,749,900 บาท 
 
 
        ประมาณการรายจ่าย... 
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ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
งบกลาง  จ านวนเงิน 11,295,548 บาท 
งานบริหารทั่วไป  จ านวนเงิน  8,138,592 บาท 
งานบริหารงานคลัง  จ านวนเงิน  2,844,810 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรัษาความสงบภายใน  จ านวนเงิน  50,000 บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  จ านวนเงิน  1,095,000 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จ านวนเงิน  1,237,000 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวนเงิน  5,858,290 บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จ านวนเงิน  634,000 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  จ านวนเงิน  557,740 บาท 
งานไฟฟ้าถนน  จ านวนเงิน  520,000 บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ จ านวนเงิน  140,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวนเงิน  258,000 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวนเงิน 2,056,920 บาท 
งานก่อสร้างโดยโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนเงิน  3,740,000 บาท 
งานและอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  จ านวนเงิน  24,000 บาท 
 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  38,749,900 บาท 
 
-ส าหรับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจสอบดูได้ในรายละเอียดงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมารแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรม ตามเอกสาร           
ท่ีได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านก่อนวันประชุมสภาแล้วนั้น  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 3 ว่าด้วยข้อบัญญัติ ข้อ 47                
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
-วาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย ในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 
ดังนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
หมวด 5 ข้อ 65 วรรคแรก ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้ว ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ฯลฯ ผมจึงขออภิปราย วรรคสอง           
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ 
-ต่อไปเป็นการขอมติท่ีประชุมวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการซึ่งตอนนี้ มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ         
อยู่ในห้องประชุมตอนนี้ 18 ท่าน ถือว่าเข้าประชุมเกินกว่าครึ่ง นับเป็นครบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม ผมจึงขอลงมติ    
ท่ีประชุมสภาฯแห่งนี้ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม     -ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
        -รับหลักการ... 
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-รับหลักการด้วยจ านวนเสียง  18  เสียง 
-ไม่รับหลักการ  จ านวน  -  เสียง 
-งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปี
งบประมาณ  2564 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี     
2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  
-ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 
  4.2  ญัตติขอพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
นายประเสริฐ   แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในระเบียบวาระ
ท่ี 1 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 104 จะต้องพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดังนั้นผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ          
และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 
1.  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
2.  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า      
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
-ข้อ 105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ฯลฯ 
1.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
-ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 
1.  ลาออก  โดยยื่นหนังสือลากออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
2.  ตาย 
3.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นส้ินสุดลง 
4.  เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินลง 
5.  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 
-ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการจากสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น        
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
-การเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้อนุโลม 
 
        ข้อ12... 
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-ข้อ  12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวน    
ท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก าหนด ให้เลือกรองประธานสภาคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยวิธีตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนท่ี ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
แล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
-ข้อ 14  ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และระเบียบให้ท่ีประชุมทราบแล้ว ต่อไปผมขอมติท่ีประชุม              
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ว่าควรจะเป็นคณะกรรมการ       
แปรญัตติ คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ 
มติท่ีประชุม  -เห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญ 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ส าหรับกระบวนการต่อไป คือ ท่านสมาชิกสภาฯเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติเท่าใด ขอเชิญเสนอ 
นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
-ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4  คน 
ผู้รับรอง   
1.  นายซัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
2.  นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีผู้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
สามัญโดยไม่มีใครเสนอเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับผู้รับรอง อย่างน้อย สองคน  โดยจะให้เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
-ผมขอเสนอ นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
ผู้รับรอง    1.  นายนิพลธ์   สะเอียบคง    สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

2. นายสมบัติ   เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-สมาชิกสภาท่านใดประสงค์ ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯท่ีท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 อีก 
หรือไม่ 
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอหรือเพิ่ม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายอภิชาต รุ่งเรือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนท่ี 1  
ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯท่ีท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 
นายธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
-ผมขอเสนอ นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
ผู้รับรอง   1.  นายซัพวิชญ์   ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

    2.นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
 
 
       นายประเสริฐ... 



-8- 
 
 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  
ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกท่ีท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
-ผมขอเสนอ นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
ผู้รับรอง    1.  นายธงชัย   ปั๋นจา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
              2.นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาท่ีท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมไม่ได้เสนอช่ือเพิ่มเติม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  
ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
-ผมขอเสนอนายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
ผู้รับรอง     1.  นายอินจันทร์   ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
               2.นายพัฒน์  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
-มีสมาชิกท่านใดประสงค์ ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมไม่ได้เสนอช่ือเพิ่มเติม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
-สรุป คณะกรรมการแปรญัตติแห่ งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการจ านวน  4  ท่าน  ดังนี้ 
1.  นายอภิชาติ   รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
2.  นายสมบัติ   เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
3.  นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
4.  นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
เมื่อท่ีประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ครบจ านวน        
4 ท่าน คือ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 แล้ว 
-ขั้นตอนต่อไปผมจึงท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท าหน้าท่ีพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
        ดังนั้น... 
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-ดังนั้น ผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ผู้ท่ีประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ สามารถยื่นค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ต้ังแต่วันท่ี 14,17,18, สิงหาคม 2563 ได้ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.          
ได้ท่ีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบตามท่ีนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เสนอหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบด้วยจ านวนเสียง 18 เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   -งดออกเสียง – เสียง 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  เลขานุการสภาฯ 
-การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2544 
-ข้อ 109  ก าหนดว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ครั้งแรกให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ 
-ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2563  08.30 น. ณ  ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
  4.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงตามรายละเอียดโครงการ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการน าเรียนช้ีแจงในท่ีประชุม 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนช้ีแจงแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง             
ตามรายละเอียดดังนี้ 
อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2541) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 
-ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เรื่องเดิม 
-ตามประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ 2 เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2563            
จากโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายล าห้วยแม่เต้น เปล่ียนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตในหมู่บ้านบริเวณ 
นายเทียม สุนทรสนิท ถึงบ้าน นางผ่าน กาพุทธ นั้น 
ข้อเท็จจริง 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.หมู่ 2 บ้านนาฝาย ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ข้อเสนอแนะ 
-เห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมในแผนพัฒนา 5 ปี ในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณงานซ่อมแซมถนนบ้านนาฝาย หมู่ 2 บริเวณ
บ้านนายเทียม สุนทรสนิท ถึงบ้านนางผ่าน กาพุทธ จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร  ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี       
ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในวงเงินงบประมาณ 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจะน าเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงแก้ไขข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อไป  
        นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อประเด็นสงสัย ประการใดหรือไม่ ขอเชิญน าเสนอในท่ีประชุม ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบ
อนุมัติให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงตามรายละเอียดแจ้ง 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงตามรายละเอียดโครงการ 
เห็นชอบด้วยจ านวนเสียง 18 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
-งดออกเสียง  - เสียง 
  4.4  นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มถึง 
พ.ศ.2543 ฉบับท่ี 3  
-ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
-ข้อความเดิม- 
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส้ินเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 -ตามรายการดังกล่าวมาแล้วนั้น เพื่อให้สภาฯเห็นชอบเป็นการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายการตามรายละเอียดแจ้ง  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญน าเสนอในท่ีประชุม ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงตามรายละเอียดนี้หรือไม่  
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
เห็นชอบด้วยจ านวนเสียง  18 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  - เสียง 
 
  4.5  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและห้วงเวลาท่ีขอเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อสภาฯ 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม      
หมวด 3 ข้อ 23 และข้อ 24 บัญญัติให้ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นภายใน      
15 สิงหาคม 2563 หากไม่สามารถเสนอได้ทันให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อสภาท้องถิ่น เนื่องจากการจัดท างบประมาณในปีนี้    
มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดรูปแบบงบประมาณหลายรายการ 
 
 
        จึงท าให้มีการ... 
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จึงท าให้มีการจัดท างบประมาณล่าช้า แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด จึง
ขอเสนอขยายเวลา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ออกไปจนถึงวันท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2563 เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อได้ขออนุมัตินายอ าเภอ เพื่อขอขยายเวลาการประชุมไปอีก 15 วัน เริ่มจากวันท่ี 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563      
จนกว่าจะครบก าหนด 15 วัน คือถึงวันท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ผมจึงขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 ในวาระ 2 วาระ 3 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
  4.6  ขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจง รายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ซึ่งบางหมวด บางโครงการ    
บางรายการท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการจัดท าสนามแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก BBL  จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  
110,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดิน       
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการจัดท าสนามแห่งการเรียนรู้ตามหลัก BBL จ านวนเงิน    
ท่ีขอโอนเพิ่ม 110,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  4,300 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  4,300 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  2,800 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  2,800 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  5,500 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 5,500 บาท 
 
 
        โอนลด... 
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 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  15,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ด าชนิด Network แบบท่ี 2 จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  15,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย      
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย      
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  10,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน    
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  14,000 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 14,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน    
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  20,000 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ าย ค่าวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  20,000 บาท 
 

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น   181,600   บาท 
 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ด้วยจ านวนเสียง 18 เสียง 
 
  4.7  ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนท่ีดินและส่ิงก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญผอ.กองช่าง น าเสนอในท่ีประชุม 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อ้างถึงหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ท่ี พร 510009/2843 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจ าหน่ายทรัพย์สินประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีการโอน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ทะเบียนทรัพย์ สินสาธารณปร ะโยชน์   จ านวน 6 ฉบับ                     
-ความว่า- 
        ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างไว้ส าหรับใช้ในการสาธารณะ ประเภทคลอง    
ส่งน้ าดาดคอนกรีตล าเหมือง ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน รางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลา
ป่าช้า ศาลาฌาปนสถาน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2549  ถึงปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่ ท่ีอยู่ ในเขต          
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ จ านวน 17 รายการ ตามรายละเอียด          
การโอนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
-เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
และการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษา โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ จึงขอโอนทรัพย์สินดั งกล่าว 
ให้กับหน่วยงานของท่าน รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
-รายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ประเภทคลองส่งน้ าในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่         
มีรายการดังต่อไปนี้ 
 
        1.รางริน คสล.... 
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1.  รางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งเก่าฯ  หมู่ท่ี 1 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา -อยู่ระหว่างท า 
2.  ศาลาป่าช้าบ้านป่าเลา  หมู่ท่ี 3 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา -วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2551 
3.  ฝายน้ าล้น คสล. หมู่ท่ี 3 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา –วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2551 
4.  เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านป่าช้าบ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา –วันท่ี 13 มีนาคม 
พ.ศ.2554 
5.  ศาลาป่าช้าบ้านนาหลวง หมู่ท่ี 4 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 18 มกราคม 2551 
6.  เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านป่าช้าบ้านนาหลวง หมู่ท่ี 4 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 22 พฤษภาคม 
2555 
7.  ศาลาป่าช้าบ้านแม่เต้น หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 
8.  รางรินระบายน้ า  คสล.บ้านแม่เต้น หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา ไม่ได้แจ้งวันท่ี 
9.  ศาลาป่าช้าบ้านสะเอียบ หมู่ท่ี 6 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 27 ธันวาคม 2549 
10.  ฝายน้ าล้น คสล.ห้วยจ ากู้ หมู่ท่ี 6 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 27 เมษายน 2563 
11.  เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน หมู่ท่ี 6 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 
12.  ดาดคอนกรีตล าเหมืองห้วยโป่ง หมู่ท่ี 7 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา ไม่แจ้งวันท่ี 
13.  ศาลาป่าช้าบ้านห้วยโป่ง หมู่ท่ี 7 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 
14.  ศาลาฌาปนกิจสถานบ้านท่าวะ หมู่ท่ี 8 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
15.  คลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร บ้านดอนชัย หมู่ท่ี 9 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 15 สิงหาคม 
2559 
16.  ฝายยกระดับล าห้วยแม่พร้าว หมู่ท่ี 9 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
17.  เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านป่าช้าบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ท่ี 9 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2551 
18.  ศาลาฌาปนกิจสถานบ้านป่าเลาเหนือ หมู่ท่ี 10 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีได้มา วันท่ี 10 พฤษภาคม 
2559 
-จากรายการก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดูแล รักษา         
การซ่อมแซม  การดูแลรักษาตามรายละเอียดโครงการต่างๆ จึงขอน าเสนอในท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบว่าจะรับการ
ถ่ายโอนภารกิจทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ประเภทคลองส่งน้ าในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบ จากองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดท่ีแจ้งไปแล้วนั้น หรือไม่ อย่างไร ขอน าเรียนในท่ีประชุมวันนี้ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จากท่ีท่าน ผอ.กองช่าง ได้น าเสนอในท่ีประชุมไปแล้วนั้น รายการโครงการ 18 รายการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบจะรับถ่ายโอนหรือไม่รับถ่ายโอน วันนี้ได้น าเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณารับโอนหรือไม่รับโอน ก็จะมีประเด็นท่ีว่าถ้าเรารับ
ถ่ายโอนมาแล้ว เราไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร          
มันจะเกินอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลไปหรือไม่ อย่างไร ขอให้สมาชิกพิจารณาให้มีความเหมาะสมในแต่ละโครงการ       
ท่ีได้แจ้งน าเรียนในท่ีประชุมแล้วนั้น  
สมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามประเด็นนี้หรือไม่ อย่างไร 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-รายละเอียดการถ่ายโอน จ านวน 18 โครงการ เราสามารถรับการซ่อมแซมจาก อบจ.แพร่ ได้ เนื่อ งจากองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสะเอียบ ไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับรองรับการถ่ายโอนตามภารกิจนี้ได้ ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 
 
 
        นายอภิชาติ... 
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นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-จากรายงานท่ีท่าน ผอ.กองช่างได้น าเสนอในสภาฯวันนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่       
ท่ีจะท าการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีหลายโครงการและแต่ละโครงการ เวลามีการซ่อมแซม
จะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบคงไม่เพียงพอ 
นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-ตามรายละเอียดโครงการท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งมานั้น เป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบจะด าเนินการเองได้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะรับการถ่ายโอนได้ 
นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
-โครงการตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ช้ีแจงมาแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการรับถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบท่ีผ่านมา เป็นโครงการท่ีต้องจัดสรร
เงินงบประมาณให้มีความลงตัว ให้มีความคล่องตัวมากท่ีสุด จะท าให้ทราบว่าโครงการต่างๆท่ีจะต้องด าเนินการก่อสร้าง        
ในแต่ละครั้ง ต้องอาศัยงบประมาณในการก่อสร้าง ดูแล รักษา เพื่อให้โครงการนั้นๆ ตอบสนองความต้องการของประชาชน         
ในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบให้ได้มากท่ีสุด จากการแสดงความคิดเห็นของหลายๆท่านสมาชิก จะพบว่า รายละเอียดโครงการ
ต่างๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้แจ้งเป็นหนังสือมานั้น เราไม่สามารถรับการถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ได้ เนื่องจาก
สาเหตุ เงินงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะด าเนินการ     
เองได้ หรือมีท่านสมาชิกท่านใด จะมีข้อน าเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญน าเสนอในท่ีประชุมวันนี้ 
ถ้าไม่มี 
- ผมขอมติท่ีประชุมว่าจะรับการถ่ายโอนภารกิจทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ประเภทคลองส่งน้ าในเขตพื้นท่ีต าบล
สะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยรายละเอียดแจ้งมา 18 รายการ     
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 
มติท่ีประชุม  -ไม่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ และเกินศักยภาพการซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้คงสภาพเดิม 
เมื่อมีความเสียหาย ตามรายละเอียดโครงการดังกล่าวท้ัง 18 โครงการถ่ายโอนภารกิจทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ 
ประเภทคลองส่งน้ าในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ท่ีก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
เนื่องจากสาเหตุงบประมาณไม่เพียงพอ  และโครงการต่างๆท่ีแจ้งมาแล้วนั้น เกินศักยภาพท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
จะด าเนินการเองได้ มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ ไม่มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนทรัพย์สินจ านวน  18 โครงการ  
 
ด้วยจ านวนเสียง 18 เสียง 
ไม่ออกเสียง – เสียง 
งดการออกเสียง  -  เสียง 
 
  4.8  ญัตติขออนุมั ติ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบั ติการจิตอาสาภัยพิบั ติประจ า            
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญเลขานุการกล่าวชี้แจงในท่ีประชุมวันนี้ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ 
-ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว0813 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
        เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม... 
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เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวั ด อ้างถึง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย     ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0229/ว7367 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
-ความว่า- 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 
2563 ความละเอียดตามหนังสือท่ีอ้างอิง นั้น 
-กระทรวงมหาดไทย- 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ี ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ              
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ 
-จึงเรียนมาเพื่อทราบ- 
และแจ้งให้นายอ าเภอ ทุกอ าเภอทราบ รวมท้ังแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป ลงนามโดย      
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหาร  การคลังท้องถิ่น     
กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ มีข้อสงสัยติดต่อ 0-2241-9049 ผู้ประสานงานติดต่อ    
นางสาว กิตติกานต์ รู้รอบดี โทร.09-5159-1937 
-อ้างถึง- 
-หนังสือท่ีท าการปกครองอ าเภอ ท่ี พร 0218/ว400 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การด าเนินการจัดฝึกอบรม       
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน นายกเทศมนตรีทุกแห่งและนายกองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลทุกแห่ง ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ท่ี จอล.(3)/11/ว40 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563          
จ านวน  1 ฉบับ ความว่า 
-อ าเภอสองได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่ว่า ในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) 
ภายในประเทศได้คล่ีคลาย และเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ประกอบกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้มีการผ่อน
คลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตในส่วนของการจัดกิจรรม         
การประชุม การอบรม สัมมนา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
-เพื่อให้การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ท่าน
พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
1.ให้คณะท างานขับเคล่ือนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียัง ไม่ได้จัดฝึกอบรม (อบต.สะเอียบ
และอบต.เตาปูน) สามารถเริ่มด าเนินการจัดฝึกอบรมตามความพร้อมได้ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป              
ท้ังนี้ ให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด 
        2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 
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2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ ด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการ     
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)ของกรมการปกครอง ให้ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
-จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 

อ้างถึงหนังสือส่ังการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น 
-เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพื้นท่ี โดยโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ได้เล่ือนการฝึกอบรมในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด – 19 แต่ในช่วงนี้ทางจังหวัดแพร่ ได้ให้แต่ละองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ท่ียังไม่ได้จัดการฝึกอบรม ให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมได้แล้ว และสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จะด าเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2563 
รวมจ านวน 3 วัน จึงได้น าเรียนเข้าสภาฯในวันนี้ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนเงินท้ังส้ิน 6 2,090 บาท               
เพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ขอน าเรียนในท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-สมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็นท่ีจะน า เสนออีกหรือไม่ หรือมีข้อสังสัยประการใด ขอเชิญน าเสนอในท่ีประชุม              
ถ้าไม่มี     ผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินการตามโครงการแจ้งรายละเอียด  
ด้วยจ านวนเสียง 18 เสียง 
ไม่ออกเสียง – เสียง 
งดออกเสียง – เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  6.1  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-โครงการต่างๆตามแผนงานแต่ละงาน ขอให้ท าเป็นการอบรม เช่นท าวัสดุจักรสาน ให้เป็นการยั่งยืนเลยได้หรือไม่ เป็นอาชีพ    
มีการซื้อขายท่ีได้เงินเข้ามาเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านจริงๆ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีท่ี 13  เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2563 และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
        (ลงช่ือ)... 
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 (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)      


