บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นายประเสริฐ แก้วกุฬา
ประธานสภาฯ
2 นายสมาน สะเอียบคง
รองประธานสภาฯ
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
4 นายวิชัย รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
5 นายธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
6 นายอินจันทร์ ดอกคา
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 นายอานวย 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.หมู่ 1
ลาประชุม
2.นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
ลาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายแต๋ง อินทา
นายก อบต.สะเอียบ
2
นายสันต์ แสนอุ้ม
รองนายก อบต.สะเอียบ

ลายมือชื่อ
ประเสริฐ แก้วกุฬา
สมาน สะเอียบคง
ยงค์ วิลัยรัตน์
วิชัย รักษาพล
ธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์
อินจันทร์ ดอกคา
สมบัติ อินต๊ะปัญญา
สมบัติ เสาวะระ
ศักดิ์ณรงค์ อุดม
สายันต์ ขันทะบุตร
ชัพวิชญ์ ไชยภิสาร
ก้าน บุญทิพย์
นิพลธ์ สะเอียบคง
อานวย สะเอียบคง
พัฒน์ อยู่สุข
ธงชัย ปั๋นจา
อภิชาติ รุ่งเรือง
ปราโมทย์ ผัดขัน
อภิชาติ สร้อยเงิน
สมาน สะเอียบคง
สุภาวดี ธรรมไชยางกูร

ลายมือชื่อ
แต๋ง อินทา
สันต์ แสนอุ้ม

3

นายบุญช่วย สาทุ่ง

รองนายก อบต.สะเอียบ

บุญช่วย สาทุ่ง

4
5
6
7

นายศรชัย อยู่สุข
นายสุรชาติ จะเฮิง
นางรัตนา ยะกุมาร
นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์

ศรชัย อยู่สุข
สุรชาติ จะเฮิง
รัตนา ยะกุมาร
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์

8

นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง

เลขานุการนายก อบต.
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองการศึกษาฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
ผอ.กองคลัง

อาริศราพรดิ์ สะเอียบคง

หมายเหตุ
ลาประชุม

ลาประชุม

หมายเหตุ
ติดราชการ
ประชุม
ติดราชการ
ประชุม

9

นางตุลารัตน์ แสงมณี

10

นส.ทัศนีย์ นาระเดช

11

นส.สุภาพร แสนอุ้ม

12

นางละอองดาว ดอนแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญ
การ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การ
นักวิชาการศึกษาชานาญ
การ
นักวิชาการคลังชานาญการ

ตุลารัตน์ แสงมณี
ทัศนีย์ นาระเดช
สุภาพร แสนอุ้ม
ละอองดาว ดอนแก้ว

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ผูม้ าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1
นายประเสริฐ แก้วกุฬา
ประธานสภาฯ
2
นายสมาน สะเอียบคง
รองประธานสภาฯ
3
นายยงค์ วิลัยรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ลาประชุม
4
นายวิชัย รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
5
นายธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
6
นายอินจันทร์ ดอกคา
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
นายอานวย 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
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
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
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
ผอ.กองคลัง
9 นางตุลารัตน์...
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10
11

นางตุลารัตน์ แสงมณี
นส.ทัศนีย์ นาระเดช
นส.สุภาพร โพรงแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ
องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม 18 คน ลา 2 คน จานวนสมาชิกสภามาประชุมเกินครึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม
และเปิดประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 วัน พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม
2563
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านนาเสนอ
ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
-รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 วาระ หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณางบประมาณปี 2564 พร้อมด้วยงบประมาณ
ราคาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาปีงบประมาณ 2564และได้ชี้แจงรายละเอียด
ตามระเบียบและกฏหมาย วิธีการจัดทางบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมรับทราบขอเรียนเชิญ
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบทุกท่าน
และหัวหน้าส่วนราชการ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติง บประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ 2564
วาระที่ หนึ่ง ขั้นรับหลักการ จึงขอชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รวมทั้งแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้า ที่
งบประมาณ พิจารณา การตรวจสอบวิ เคราะห์ และแก้ไ ขงบประมาณขั้นต้นแล้วเสนอต่ อคณะผู้บริ หารท้องถิ่ นเพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้งงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณประจาปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม
และจัดทางบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารจะได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน
15 สิงหาคม 2563
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

-33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ไ ด้
และการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้กาหนดระยะเวลานาเสนอคาแปรญัตติไ ด้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นั บแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
-ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่
หากมี สมาชิกสภาท้ องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ใ ห้ลงมติก่อ นที่ส มาชิ กสภาท้องถิ่นได้อภิ ปรายเรื่อ งนั้น พอสมควร
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่ 1 สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
-ข้ อ 49 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา
ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาจะต้องกาหนด
ระยะเวลา เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภากาหนด ตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่ นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ ใดเห็น สมควรจะแก้ไ ขเพิ่มเติม ร่า งข้อบั ญ ญัติก็ใ ห้เสนอคาแปรญัตติ ล่ วงหน้ า
เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประชาชน คณะกรรมการแปรญัตติ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
-ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติร่างเดิม และตามที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
รายงานและบั น ทึก ความเห็ นต่ อ สภาท้ องถิ่น รายงานนั้น อย่ า งน้ อยต้อ งระบุ ว่ าได้มี หรื อไม่ มีก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อใดบ้ า ง
การแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติที่เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง รายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณายกเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
-ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือแจ้งข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงาน
นั้น
-ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรื่องตามลาดั บข้อเฉพาะที่มี การแปรญัตติ ที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับตัวแปรญัตติ
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก คาข้อความในข้อใด
มีมติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระสาคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิ จ าณาใหม่ เฉพาะข้ อ ที่ ขั ด แย้ ง หรื อ บกพร่ อ งก็ ไ ด้ โดยไม่ ใ ห้ มี ก ารแปรญั ต ติ เ รื่ อ งใหม่ ขึ้ น อี ก ในกรณี มี ม ติ ส่ ง ปั ญ หา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง
ที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม
ก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา ข้อที่ไ ด้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ป ระธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นให้ แก่ สมาชิ กสภาท้องถิ่ นไม่ น้อยกว่ายี่สิ บสี่ชั่ วโมง ก่อนวันประชุม เว้น แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่ว น
ในการประชุมต่อวาระที่ 2 ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
- ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ต่ อ ไปผมขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสะเอี ย บ ได้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบโดยมีรายละเอียดดังนี้
-ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2564
-รายงานประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2564
หมวดภาษีอากร จานวน 179,096 บาท
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 167,844 บาท
-ภาษีบารุงท้องที่...

-4-ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 3,231 บาท
-ภาษีป้าย จานวน 5,293 บาท
-อากรการฆ่าสัตว์ จานวน 2,728 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 398,199 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จานวน 14,225 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 1,395 บาท
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จานวน 160,050 บาท
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จานวน 1,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1,133 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1,232 บาท
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จานวน 15,205 บาท
-ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 11,660 บาท
-ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 101,005 บาท
-ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จานวน 1,000 บาท
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 90,000 บาท
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 264 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 350,550 บาท
-ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จานวน 550 บาท
-ดอกเบี้ย จานวน 350,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 84,877 บาท
-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 84,877 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 100,000 บาท
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จานวน 100,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร จานวน 18,481,949 บาท
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จานวน 457,291 บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กาหนดแผนฯ จานวน 9,912,441 บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ จานวน 2,440,363 บาท
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 57,620 บาท
-ภาษีสรรพสามิต จานวน 5,377,030 บาท
-ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 56,824 บาท
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 34,500 บาท
-เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จานวน 1,107 บาท
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จานวน 144,773 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 19,155,229 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา จานวน 19,155,229 บาท
งบประมาณรายรับทั้งสิ้น 38,749,900 บาท
ประมาณการรายจ่าย...

-5ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
งบกลาง จานวนเงิน 11,295,548 บาท
งานบริหารทั่วไป จานวนเงิน 8,138,592 บาท
งานบริหารงานคลัง จานวนเงิน 2,844,810 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรัษาความสงบภายใน จานวนเงิน 50,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวนเงิน 1,095,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวนเงิน 1,237,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวนเงิน 5,858,290 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวนเงิน 634,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จานวนเงิน 557,740 บาท
งานไฟฟ้าถนน จานวนเงิน 520,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ จานวนเงิน 140,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวนเงิน 258,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จานวนเงิน 2,056,920 บาท
งานก่อสร้างโดยโครงสร้างพื้นฐาน จานวนเงิน 3,740,000 บาท
งานและอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ จานวนเงิน 24,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,749,900 บาท
-สาหรับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจสอบดูได้ในรายละเอียดงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจาปีง บประมาณ 2564 ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมารแต่ ละโครงการแต่ละกิ จกรรม ตามเอกสาร
ที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านก่อนวันประชุมสภาแล้วนั้น
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557 หมวด 3 ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ญ ญั ติ ข้ อ 47
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
-วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญ ญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญ ญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย ในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว
ดังนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มี
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หมวด 5 ข้อ 65 วรรคแรก ถ้ าไม่ มี ผู้ ใ ดอภิป รายแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การปิ ดอภิ ป ราย ฯลฯ ผมจึ ง ขออภิ ป ราย วรรคสอง
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
-ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการซึ่ง ตอนนี้ มีจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อยู่ในห้องประชุมตอนนี้ 18 ท่าน ถือว่าเข้าประชุมเกินกว่าครึ่ง นับเป็นครบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม ผมจึงขอลงมติ
ที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564
-รับหลักการ...

-6-รับหลักการด้วยจานวนเสียง 18 เสียง
-ไม่รับหลักการ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง จานวน - เสียง
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อที่ ประชุมสภาองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลสะเอียบ มีม ติรับ หลัก การร่างข้ อบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปี
งบประมาณ 2564 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
2 ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญ ญัติ
งบประมาณนั้น
-ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ
2564
4.2 ญั ต ติ ข อพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ 2564
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ 2564 ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 ในระเบียบวาระ
ที่ 1 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 104 จะต้องพิจารณา
คัด เลื อกคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ างข้ อ บั ญญั ติ ง บประมาณรายจ่า ย ดั ง นั้ น ผมขอให้ เลขานุ การสภาฯ ได้ชี้ แ จงระเบี ย บ
และกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
-ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ไ ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ
1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
-ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลากออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
2. ตาย
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
5. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
-ข้อ 107 ภายใต้ ข้อ บังคั บ 103 วิ ธีเ ลือ กคณะกรรมการจากสภาท้องถิ่น ให้ส มาชิก สภาท้ องถิ่ นหรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
-การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้อนุโลม
ข้อ12...

-7-ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น จัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจานวน
ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กาหนด ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในลาดับถัดไป โดยวิธีตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนที่ ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
แล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
-ข้อ 14 ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตามที่ เ ลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบแล้ ว ต่ อ ไปผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ 2564 ว่าควรจะเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ
มติที่ประชุม
-เห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญ
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สาหรับกระบวนการต่อไป คือ ท่านสมาชิกสภาฯเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติเท่าใด ขอเชิญเสนอ
นายสายันต์ ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
-ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 คน
ผู้รับรอง
1. นายซัพวิชญ์ ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
2. นายอานวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ มีผู้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
สามัญโดยไม่มีใครเสนอเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2564 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ นาเสนอได้พร้อมกับผู้รับรอง อย่างน้อย สองคน โดยจะให้เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 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 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สมาชิกสภาท่านใดประสงค์ ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีก
หรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มี
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอหรือเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายอภิชาต รุ่งเรือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 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...

-8นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มี
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายสมบัติ เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน
นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
-ผมขอเสนอ นายอานวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
ผู้รับรอง 1. นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
2.นายปราโมทย์ ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มี
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อที่ประชุมไม่ได้เสนอชื่อเพิ่มเติม ผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายอานวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน
นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
-ผมขอเสนอนายก้าน บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
ผู้รับรอง 1. นายอินจันทร์ ดอกคา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
2.นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-มีสมาชิกท่านใดประสงค์ ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มี
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อที่ป ระชุม ไม่ไ ด้ เสนอชื่อเพิ่ มเติม ผมจึง ถือว่า ที่ประชุมให้ ความเห็นชอบ นายก้าน บุญ ทิพย์ สมาชิ กสภา อบต.หมู่ 6
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4
-สรุ ป คณะกรรมการแปรญั ต ติ แ ห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ 2564 ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
2. นายสมบัติ เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
3. นายอานวย สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
4. นายก้าน บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ 2564 ครบจานวน
4 ท่าน คือ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 แล้ว
-ขั้นตอนต่อไปผมจึงทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทาหน้าที่พิจารณาคาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2564
ดังนั้น...

-9-ดังนั้น ผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอคาแปรญัตติ สามารถยื่นคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ ตั้งแต่วัน ที่ 14,17,18, สิง หาคม 2563 ได้ ตั้ง แต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ได้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เสนอหรือไม่
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยจานวนเสียง 18 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง – เสียง
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ
-การนั ด ประชุ ม คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544
-ข้อ 109 กาหนดว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ
-ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2563 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ที่ประชุม
-รับทราบและเห็นชอบ
4.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามรายละเอียดโครงการ
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการนาเรียนชี้แจงในที่ประชุม
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง
-เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นนายก อบต.และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ขอน าเรี ย นชี้ แ จงแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ตามรายละเอียดดังนี้
อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2541) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
-ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เรื่องเดิม
-ตามประชาคมหมู่ บ้ า น บ้ า นนาฝาย หมู่ 2 เรื่ อ ง ขอเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงในข้ อ บั ญ ญั ติ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2563
จากโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายลาห้วยแม่เต้น เปลี่ยนเป็นโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตในหมู่บ้านบริเวณ
นายเทียม สุนทรสนิท ถึงบ้าน นางผ่าน กาพุทธ นั้น
ข้อเท็จจริง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.หมู่ 2 บ้านนาฝาย ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจาปีงบประมาณ 2564
ข้อเสนอแนะ
-เห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมในแผนพัฒนา 5 ปี ในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณงานซ่อมแซมถนนบ้านนาฝาย หมู่ 2 บริเวณ
บ้านนายเทียม สุนทรสนิท ถึงบ้านนางผ่าน กาพุทธ จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในวงเงินงบประมาณ 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจะนาเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เพื่อเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงแก้ไขข้อบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
นายประเสริฐ...

-10นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อประเด็นสงสัย ประการใดหรือไม่ ขอเชิญนาเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ
อนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามรายละเอียดแจ้ง
มติที่ประชุม
-รับทราบและเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามรายละเอียดโครงการ
เห็นชอบด้วยจานวนเสียง 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 ฉบับที่ 3
-ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ข้อความเดิมวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
-ตามรายการดังกล่าวมาแล้วนั้น เพื่อให้สภาฯเห็นชอบเป็นการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายการตามรายละเอียดแจ้ง
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สมาชิก ท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่ นหรือไม่ ขอเชิญ น าเสนอในที่ ป ระชุม ถ้าไม่ มีขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบการแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามรายละเอียดนี้หรือไม่
มติที่ประชุม
-รับทราบและเห็นชอบ
เห็นชอบด้วยจานวนเสียง 18 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
4.5 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
2563
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ขอเชิ ญ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสะเอี ย บ กล่ า วชี้ แ จงเหตุ ผ ลและห้ ว งเวลาที่ ข อเสนอพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ต ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อสภาฯ
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไ ขเพิ่มเติ ม
หมวด 3 ข้อ 23 และข้อ 24 บัญญัติให้ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาท้องถิ่นภายใน
15 สิงหาคม 2563 หากไม่สามารถเสนอได้ทันให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อสภาท้องถิ่น เนื่องจากการจัดทางบประมาณในปีนี้
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบงบประมาณหลายรายการ
จึงทาให้มีการ...

-11จึงทาให้มีการจัดทางบประมาณล่าช้า แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด จึง
ขอเสนอขยายเวลา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2563 เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เมื่อ ได้ข ออนุ มัติ นายอาเภอ เพื่ อขอขยายเวลาการประชุม ไปอี ก 15 วัน เริ่ม จากวัน ที่ 16 เดือ นสิง หาคม พ.ศ. 2563
จนกว่าจะครบกาหนด 15 วัน คือถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ผมจึงขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
สะเอียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564 ในวาระ 2 วาระ 3
ที่ประชุม
-รับทราบและเห็นชอบ
4.6 ขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2563
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตามที่ ท่านนายกองค์การบริห ารส่ วนต าบลสะเอี ยบ ได้เ สนอญั ตติก ารพิ จารณาโอนงบประมาณ รายจ่ ายทั่ วไป ประจาปี
งบประมาณ 2563
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ดังนั้น ผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้ชี้แจง รายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้ตั้งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ซึ่งบางหมวด บางโครงการ
บางรายการที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เพื่อขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดทาสนามแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก BBL จานวนเงินที่ขอโอนลด
110,000 บาท
โอนเพิ่ ม แผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้า งโครงสร้า งพื้ นฐาน งบลงทุ น หมวดรายจ่ าย ค่า ที่ดิ น
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดทาสนามแห่งการเรียนรู้ตามหลัก BBL จานวนเงิน
ที่ขอโอนเพิ่ม 110,000 บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวนเงินที่ขอโอนลด 4,300 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่า ย ค่าครุ ภัณฑ์ ประเภทรายจ่า ย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 4,300 บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวนเงินที่ขอโอนลด 2,800 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่า ย ค่าครุ ภัณฑ์ ประเภทรายจ่า ย
ครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 2,800 บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวนเงินที่ขอโอนลด 5,500 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่า ย ค่าครุ ภัณฑ์ ประเภทรายจ่า ย
ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 5,500 บาท
โอนลด...

-12โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวนเงินที่ขอโอนลด 15,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่า ย ค่าครุ ภัณฑ์ ประเภทรายจ่า ย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ดาชนิด Network แบบที่ 2 จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 15,000 บาท
โอนลด แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวนเงินที่ขอโอนลด 10,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 10,000 บาท
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวนเงินที่ขอโอนลด 14,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบดาเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 14,000 บาท
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวนเงินที่ขอโอนลด 20,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบดาเนินงาน หมวดรายจ่ าย ค่าวัสดุ
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จานวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 20,000 บาท
รวมจานวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น 181,600 บาท
มติที่ประชุม

-รับทราบและเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ด้วยจานวนเสียง 18 เสียง

4.7 ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ขอเชิญผอ.กองช่าง นาเสนอในที่ประชุม
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อ้างถึงหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ที่ พร 510009/2843 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจาหน่ายทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แพร่ โดยวิ ธี ก ารโอน สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น สาธารณปร ะโยชน์ จ านวน 6 ฉบั บ
-ความว่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดาเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้สาหรับใช้ในการสาธารณะ ประเภทคลอง
ส่งน้าดาดคอนกรีตลาเหมือง ฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน รางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลา
ป่ า ช้ า ศาลาฌาปนสถาน ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2549 ถึ ง ปี ง บประมาณ 2563 ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด แพร่ ที่ อ ยู่ ใ นเขต
ความรับ ผิดชอบขององค์ก ารบริหารส่ว นตาบลสะเอี ยบ อาเภอสอง จัง หวัดแพร่ จานวน 17 รายการ ตามรายละเอีย ด
การโอนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่ตาบลสะเอียบที่แนบมาพร้อมนี้
-เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
และการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษา โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบได้ จึง ขอโอนทรัพย์สินดั งกล่าว
ให้กับหน่วยงานของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
-รายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ประเภทคลองส่งน้าในเขตพื้นที่ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จัง หวัดแพร่
มีรายการดังต่อไปนี้
1.รางริน คสล....

-131. รางริน คสล. ส่งน้าเพื่อการเกษตรทุ่งเก่าฯ หมู่ที่ 1 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา -อยู่ระหว่างทา
2. ศาลาป่าช้าบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา -วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2551
3. ฝายน้าล้น คสล. หมู่ที่ 3 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา –วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2551
4. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านป่าช้าบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา –วันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ.2554
5. ศาลาป่าช้าบ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 18 มกราคม 2551
6. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านป่าช้าบ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 22 พฤษภาคม
2555
7. ศาลาป่าช้าบ้านแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
8. รางรินระบายน้า คสล.บ้านแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา ไม่ได้แจ้งวันที่
9. ศาลาป่าช้าบ้านสะเอียบ หมู่ที่ 6 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 27 ธันวาคม 2549
10. ฝายน้าล้น คสล.ห้วยจากู้ หมู่ที่ 6 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 27 เมษายน 2563
11. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน หมู่ที่ 6 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 15 ตุลาคม 2555
12. ดาดคอนกรีตลาเหมืองห้วยโป่ง หมู่ที่ 7 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา ไม่แจ้งวันที่
13. ศาลาป่าช้าบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 7 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
14. ศาลาฌาปนกิจสถานบ้านท่าวะ หมู่ที่ 8 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
15. คลองส่ง น้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนชัย หมู่ที่ 9 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จัง หวัดแพร่ ที่ไ ด้มา วันที่ 15 สิงหาคม
2559
16. ฝายยกระดับลาห้วยแม่พร้าว หมู่ที่ 9 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
17. เมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านป่าช้าบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 31
พฤษภาคม 2551
18. ศาลาฌาปนกิจสถานบ้านป่าเลาเหนือ หมู่ที่ 10 ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่ได้มา วันที่ 10 พฤษภาคม
2559
-จากรายการก่อสร้า งดัง กล่า ว เนื่อ งจากองค์การบริหารส่ว นตาบลสะเอียบ มีง บประมาณไม่เพี ยงพอต่ อการดูแ ล รั กษา
การซ่อมแซม การดูแลรักษาตามรายละเอียดโครงการต่างๆ จึงขอนาเสนอในที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบว่าจะรับ การ
ถ่ายโอนภารกิจทะเบียนทรัพย์ สินสาธารณประโยชน์ ประเภทคลองส่ง น้าในเขตพื้นที่ตาบลสะเอียบ จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่แจ้งไปแล้วนั้น หรือไม่ อย่างไร ขอนาเรียนในที่ประชุมวันนี้
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-จากที่ท่าน ผอ.กองช่าง ได้นาเสนอในที่ประชุมไปแล้วนั้น รายการโครงการ 18 รายการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
สะเอียบจะรับถ่ายโอนหรือไม่รับถ่ายโอน วันนี้ได้นาเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณารับโอนหรือไม่รับโอน ก็จะมีประเด็นที่ว่าถ้าเรารับ
ถ่ายโอนมาแล้ ว เราไม่ มีเงิ นงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมบ ารุง รักษาเนื่อ งจากต้องใช้ง บประมาณมากพอสมควร
มันจะเกินอานาจองค์การบริหารส่วนตาบลไปหรือไม่ อย่างไร ขอให้สมาชิกพิจารณาให้มีความเหมาะสมในแต่ละโครงการ
ที่ได้แจ้งนาเรียนในที่ประชุมแล้วนั้น
สมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามประเด็นนี้หรือไม่ อย่างไร
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ
-รายละเอียดการถ่ายโอน จานวน 18 โครงการ เราสามารถรับการซ่อมแซมจาก อบจ.แพร่ ได้ เนื่อ งจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะเอียบ ไม่มีงบประมาณเพียงพอสาหรับรองรับการถ่ายโอนตามภารกิจนี้ได้ ขอนาเรียนในที่ประชุม

นายอภิชาติ...

-14นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
-จากรายงานที่ท่าน ผอ.กองช่างได้นาเสนอในสภาฯวันนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจัง หวัดแพร่
ที่จะทาการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ มีหลายโครงการและแต่ละโครงการ เวลามีการซ่อมแซม
จะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบคงไม่เพียงพอ
นายสมบัติ เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
-ตามรายละเอียดโครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งมานั้น เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
สะเอียบจะดาเนินการเองได้ องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะรับการถ่ายโอนได้
นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
-โครงการตามที่อ งค์การบริหารส่ว นจังหวัดแพร่ ได้ ชี้แจงมาแล้วนั้น องค์การบริหารส่ วนตาบลสะเอียบ ไม่มีง บประมาณ
เพียงพอสาหรับการรับถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-จะเห็นได้ว่าการดาเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ต้องจัดสรร
เงินงบประมาณให้มีความลงตัว ให้มีความคล่องตัวมากที่สุด จะทาให้ทราบว่าโครงการต่างๆที่จะต้องดาเนินการก่อสร้าง
ในแต่ละครั้ง ต้องอาศัยงบประมาณในการก่อสร้าง ดูแล รักษา เพื่อให้โครงการนั้นๆ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลสะเอียบให้ได้มากที่สุด จากการแสดงความคิดเห็นของหลายๆท่านสมาชิก จะพบว่า รายละเอียดโครงการ
ต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้แจ้งเป็นหนังสือมานั้น เราไม่ สามารถรับการถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ได้ เนื่องจาก
สาเหตุ เงินงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการบารุงรักษาซ่อมแซมและเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการ
เองได้ หรือมีท่านสมาชิกท่านใด จะมีข้อนาเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญนาเสนอในที่ประชุมวันนี้
ถ้าไม่มี
- ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับการถ่ายโอนภารกิจทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ ประเภทคลองส่งน้าในเขตพื้นที่ตาบล
สะเอี ยบ อ าเภอสอง จัง หวั ดแพร่ ที่ ก่ อ สร้ า งโดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด แพร่ โดยรายละเอี ยดแจ้ ง มา 18 รายการ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
มติที่ประชุม
-ไม่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ และเกินศักยภาพการซ่อมแซม บารุงรักษาให้คงสภาพเดิม
เมื่อมีความเสียหาย ตามรายละเอียดโครงการดังกล่าวทั้ง 18 โครงการถ่ายโอนภารกิจทะเบียนทรัพย์สินสาธารณประโยชน์
ประเภทคลองส่ ง น้ าในเขตพื้ น ที่ ต าบลสะเอี ย บ อาเภอสอง จั ง หวั ด แพร่ ที่ ก่ อสร้ า งโดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด แพร่
เนื่องจากสาเหตุงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการต่างๆที่แจ้งมาแล้วนั้น เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
จะดาเนินการเองได้ มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ไม่มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนทรัพย์สินจานวน 18 โครงการ
ด้วยจานวนเสียง 18 เสียง
ไม่ออกเสียง – เสียง
งดการออกเสียง - เสียง
4.8 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการฝึ ก อบรมชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ ป ระจ า
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาปีงบประมาณ 2563
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ขอเชิญเลขานุการกล่าวชี้แจงในที่ประชุมวันนี้
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ
-ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม...

-15เรื่อง ยกเว้น การใช้จ่า ยเงิ นสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เรี ยน ผู้ว่าราชการจั ง หวัด ทุก จัง หวั ด อ้ างถึ ง หนัง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
-ความว่าตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย ได้ แ จ้ ง ให้ จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาลตาบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม
2563 ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างอิง นั้น
-กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอานาจหน้าที่
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม และพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอานาจหน้าที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัย อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรั บเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 89 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
นาเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดาเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้
-จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้ง ให้นายอาเภอ ทุกอาเภอทราบ รวมทั้งแจ้ง ให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบั ติต่อไป ลงนามโดย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น สานักบริหาร การคลัง ท้องถิ่น
กลุ่ มงานการจัด สรรเงิน อุ ดหนุน และพั ฒ นาระบบงบประมาณ มี ข้อ สงสัย ติด ต่ อ 0-2241-9049 ผู้ ประสานงานติด ต่ อ
นางสาว กิตติกานต์ รู้รอบดี โทร.09-5159-1937
-อ้างถึง-หนัง สือที่ทาการปกครองอาเภอ ที่ พร 0218/ว400 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดาเนินการจัดฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียน นายกเทศมนตรีทุกแห่งและนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลทุ ก แห่ ง สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ส าเนาหนั ง สื อ จั ง หวั ด แพร่ ที่ จอล.(3)/11/ว40 ลงวั น ที่ 13 กรกฎาคม 2563
จานวน 1 ฉบับ ความว่า
-อาเภอสองได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่ว่า ในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19)
ภายในประเทศได้ค ลี่คลาย และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กาหนดให้มีการผ่อน
คลายให้ ดาเนินการหรือ ทากิจกรรมบางอย่างได้ ในกิจกรรมด้า นเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิตในส่วนของการจั ดกิจรรม
การประชุม การอบรม สัมมนา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
-เพื่อให้การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึง ขอให้ท่าน
พิจารณาดาเนินการดังนี้
1.ให้คณะทางานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสู ตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดาเนินการปรั บแผนปฏิบัติการฝึกอบรม
หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิ บัติของจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยัง ไม่ได้จัดฝึกอบรม (อบต.สะเอียบ
และอบต.เตาปู น ) สามารถเริ่ ม ด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมตามความพร้ อ มได้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น กรกฎาคม 2563 เป็ น ต้ น ไป
ทั้งนี้ ให้มีการกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

-162.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)ของกรมการปกครอง ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
-จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
อ้างถึงหนังสือสั่งการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
-เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพื้นที่ โดยโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาปีงบประมาณ 2563
ได้เ ลื่อ นการฝึ กอบรมในช่ว งที่มี การระบาดของโรคโควิด – 19 แต่ใ นช่ วงนี้ ทางจั ง หวั ดแพร่ ได้ ให้ แต่ล ะองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้จัดการฝึกอบรม ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมได้แล้ว และสามารถนาเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ จะดาเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563
รวมจ านวน 3 วั น จึ ง ได้ น าเรี ย นเข้ า สภาฯในวั น นี้ เ พื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 6 2,090 บาท
เพื่อดาเนินการจัดฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ประจาปีง บประมาณ
2563 ขอนาเรียนในที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สมาชิ ก สภาฯท่ า นใด มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ จ ะน าเสนออี ก หรื อ ไม่ หรื อ มี ข้ อ สั ง สั ย ประการใด ขอเชิ ญ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
-รับทราบและเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดาเนินการตามโครงการแจ้งรายละเอียด
ด้วยจานวนเสียง 18 เสียง
ไม่ออกเสียง – เสียง
งดออกเสียง – เสียง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
-โครงการต่างๆตามแผนงานแต่ละงาน ขอให้ทาเป็นการอบรม เช่นทาวัสดุจักรสาน ให้เป็นการยั่งยืนเลยได้หรือไม่ เป็นอาชีพ
มีการซื้อขายที่ได้เงินเข้ามาเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านจริงๆ
ที่ประชุม
-รับทราบ
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ไ ด้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิง หาคม
พ.ศ. 2563 และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)...
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(ลงชื่อ) สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร)
เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ
(ลงชื่อ)

ประเสริฐ แก้วกุฬา ผู้ตรวจบันทึก
(นายประเสริฐ แก้วกุฬา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

สมบัติ เสาวะระ
ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ เสาวะระ)

(ลงชื่อ)

วิชัย รักษาพล
(นายวิชัย รักษาพล)

(ลงชื่อ)

ชัพวิชญ์ ไชยภิสาร กรรมการ
(นายชัพวิชญ์ ไชยภิสาร)

(ลงชื่อ)

พัฒน์ อยู่สุข
(นายพัฒน์ อยู่สุข)

กรรมการ

กรรมการ

