
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารท่ี  25  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  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

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

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

1 นายแต๋ง   อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง  
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
6 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
7 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
8 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ

การ 
ทัศนีย์ นาระเดช  

9 นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

 



 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารท่ี 25  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  
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2     
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3     
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ     
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ    
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ    
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5  นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
6  นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
7  นางรัตนา ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
8  นส.ทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
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9  นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ   

องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม 20 คน จ านวนสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันอังคารท่ี 25  สิงหาคม 
2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี  13  สิงหาคม  2563 ประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านน าเสนอ 

-ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติท่ีประชุม -รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1  ญัตติค้างพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรื่องญัตติค้างพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสะเอียบ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาค าเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบไปแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 50                   
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข เพิ่มเติม     
พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเป็นเห็นอื่นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนใด
หรือข้อความใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระสอง ให้ปรึกษาความส าคัญข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
-บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมก่อนท่ีจะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระสอง
หรือไม่ 
ท่ีประชุม  -ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อท่ีประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมผมจึงขอมติท่ีประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวาระสองหรือไม่ ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม  -ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ในวาระสอง 
เห็นชอบ  จ านวน 20 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อในท่ีประชุมให้ความเห็นชอบในวาระสอง ด้วยคะแนน 20 เสียง ต่อไปผมจะขอประชุม วาระสามซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญั ติวาระสาม                   
ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
-ดังนั้น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 74 ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 2564 หรือไม่             
ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เห็นชอบ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ        
ยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม  -สมาชิกสภาท่ีอยู่ในห้องประชุม จ านวน 20 ท่าน และท่ีประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบให้ตรา          
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
เห็นชอบ จ านวน 20 เสียง 
ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง 
งดออกเสียง จ านวน – เสียง 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564                
แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีจะต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย        
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอท่านนายอ าเภอสองเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

 
3.2  ญัตติขออนุมัติการกันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
-ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติการกันเงินไว้เบิกตัดปี             
(กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ในขณะนี้ใกล้จะส้ินปีงบประมาณ 2563 แล้ว ซึ่งโครงการท่ีได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563         
ยังมีบางรายการท่ียังไม่ไ ด้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายโครงการ สาเหตุเนื่องจากรายได้ท่ีเข้ามาไม่เพียงพอ                  
ต่อการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งหากมีเงินงบประมาณเข้ามาใกล้ส้ินปีงบประมาณ 2563 เกรงว่าจะด าเนินการ     
ตามโครงการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อขออนุมัติการกันเงิน        
ไว้เบิกเหล่ือมปี กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2563  
-อ้างถึงระเบียบการกันเงิน หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
        รายงานขออนุมัติ... 
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รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไข ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อ
ส้ินสุดระยะเวลาการกันเงิน และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแล้ว หากไม่ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวน
นั้นตกเป็นเงินสะสม ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
-อ้างถึ งบันทึกข้อความ(กอง ช่าง)  ขออนุมั ติการกัน เงิน (กรณีไม่ ไ ด้ก่อหนี้ ผูกพัน ) ประจ าปีงบประมาณ 2563                
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามรายละเอียดนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี  10 บ้านป่าเลาเหนือ เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่     
(บริเวณบ้านนายสมบัติ ค าปวง – บ้านนายประหยัด พุทธา) กว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 372 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 5 บ้านแม่เต้น เป็นเงิน 198,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 5 บ้านแม่เต้น ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง  จังหวั ดแพร่ (บริเวณบ้านนายอุทัย 
ขันทะบุตร – บ้านนายปานเทพ ไชยภิสาร) กว้าง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360     
ตร.ม. งบประมาณ 198,000 บาท  
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6 บ้านดอนแก้ว เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.หมู่ ท่ี 6 บ้านดอนแก้ว ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่           
(บริเวณบ้านนายบุญช่วย ผัดขัน – บ้านนายพูน ขันทะรักษ์) กว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 372 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท  
4.  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า ขนาด  50 ลบ.ม.หมู่ท่ี 4 บ้านนาหลวง เป็นเงิน 151,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถังเก็บน้ า ขนาด 50 ลบ.ม. หมู่ท่ี 4 บ้านนาหลวง ต าบลสะเอียบ  อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ก่อสร้างถังเก็บน้ า        
ขนาด 50 ลบ.ม.  จ านวน 1 ถัง งบประมาณ 151,000 บาท  
5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ท่ี 8 บ้านท่าวะ เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 8 บ้านท่าวะ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายบัญญัติ แก้วสุข – บ้านนายปั๋น 
ไชโย) รางระบายน้ า คสล. ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า คสล. 
และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จ านวน 9 ท่อน งบประมาณ 200,000 บาท  
6.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านดอนชัย เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. หมู่ ท่ี 1 บ้านดอนชัย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ปากกว้าง 0.35 ม. ลึก 0.50 ม.            
ยาว 70.00 ม. หนา 0.12 ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า คสล. งบประมาณ 200,000 บาท 
7.  โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้านป่าเลา เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ ท่ี 3 บ้านป่าเลาต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่            
(บริเวณบ้านนางมาลัย สีแก้ว – หน้าโรงเรียนบ้านป่าเลา) ช่วงท่ี 1 ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 67.00 ม.        
หนา 0.12 ม. ช่วงท่ี 2 ปากกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 55.00 ม.หนา 0.12 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 
8.  โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง เป็นเงิน 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
(บริเวณบ้านนางไสว ศรีค าภา – บ้านนางสุภาพรรณ ศรีค าภา) ช่วงท่ี 1 ปากกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 15.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ช่วงท่ี 2 ปากกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 230,000 บาท 
9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 2 บ้านนาฝาย เป็นเงิน  165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี 2 บ้านนาฝาย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่             
(บริเวณบ้านนายเทียม สุนทรสนิท – บ้านนาผ่าน กาพุท) ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 ม.  ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. 
งบประมาณ 165,000 บาท  
        10.โครงการจัดสนามแห่งการเรียนรู้... 
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10.  โครงการจัดสนามแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก (BBL) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย เป็นเงิน 110,000 บาท             
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างสนามแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก (BBL) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย ต าบลสะเอียบ      
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ 110,000 บาท  
11.  โครงการขุดบ่อบาดาล (อบต.) เป็นเงิน 307,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุด บ่อบาดาลโดยท าการขุดเจาะ     
บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉล่ีย 100 ม.ติดต้ังเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า บ้านดอนแก้ว     
หมู่ 6 งบประมาณ 307,000 บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  2,161,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินท่ีขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวนท้ังส้ิน 11 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ท้ังส้ิน 2,161,000 บาท  

ท่ีประชุม   -รับทราบและเห็นชอบด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
  3.3  ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 2563 
ซื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่     
(บริเวณบ้านนายสมบัติ ค าปวง – บ้านนายประหยัด พุทธา) กว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 372 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท  
-อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มถึง 
พ.ศ.2543 ฉบับท่ี 3 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
-ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี ท าให้ลักษณะ     
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่     
(บริเวณบ้านนายสมนึก  ค าปวง – บ้านนายประหยัด พุทธา) กว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี       
ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท  
-ตามท่ีได้น าเสนอรายการแล้วนั้น เพื่อให้สภาฯเห็นชอบเป็นการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายการตามรายละเอียดแจ้ง  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญน าเสนอในท่ีประชุม ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงตามรายละเอียดนี้หรือไม่  
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
เห็นชอบด้วยจ านวนเสียง  20 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  - เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  4.1  นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรียนประธานสภาฯ/ท่านนายกอบต.สะเอียบ/ปลัด อบต.สะเอียบ/หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 
        1.แจ้งท่ีประชุมทราบ... 
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1. แจ้งท่ีประชุมทราบ เมื่อวานได้มาประชุมร่วมกันกับเกษตรอ าเภอสอง เรื่องพายุซิ ลลากูร ตอนหลังเปล่ียนมาเป็นพายุ         
ฮีโกส และพายุ 2 ลูกนี้ เขาจะให้รวมต าบล ท่ีประสบภัย จ านวน 4 หมู่บ้าน ของอ าเภอสอง ไม่มีเยอะ เขาประกาศภัย          
ท้ังจังหวัด ต าบลสะเอียบได้ท้ัง 10 หมู่บ้าน ขอจากคณะกรรมการต าบล ลงความเห็นให้ท าแบบ ส่งท่ี อบต.ทางอ าเภอ             
เขาจะประสานทางเจ้าพนักงานป้องกันภัย ของอบต.อีกครั้ง แล้วน ารายละเอียดส่งจังหวัดต่อไป ถ้าเราด าเนินการส่งเกษตรเร็ว 
ทาง อบต.สะเอียบจะไม่ได้เอางบประมาณของ อบต.ไปใช้ ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนท่ีเราจะต้องด าเนินการ  อบต.ด าเนินการ
ภายใน 3 วัน ในรูปของต าบล อ าเภอตรวจสอบภายใน 10 วัน เป็นรายหมู่บ้าน มีรายบุคคล กษ 01 ให้ลงรายละเอียดหมด 
หมู่ท่ีไม่มาเกษตรอ าเภอได้ฝากไว้แล้ว ได้แจกแบบฟอร์มให้ไปแล้ว เรื่องภัยพิบัติ ผมได้ถามไปท่ีพัฒนาท่ีดิน/สปก.มาท าฝาย 
สปก.ได้ท าหนังสือมอบให้กับชุมชน  ฝาย สระ เป็นทรัพย์สินของชุมชน ไม่ใช่ของ อบต. ขอน าเรียนในท่ีประชุมทราบ 
  4.2  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-จะมีการอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ วันนี้จะซักซ้อมพิธีเปิด ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านร่วมซักซ้อมพร้อมกัน           
โดยมีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลร่วมด าเนินการด้วย ในวันท่ี 26 -28 สิงหาคม 2563 เป็นต าบลสะเอียบและต าบลเตาปูน          
ร่วมกันอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขอความร่วมมือซักซ้อมด้วยความพร้อมเพรียงท่ีลานจอดรถด้านหลัง 
-หน่วยงานใดท่ีจะขอความอนุเคราะห์บุคลากรไปเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอื่นๆ ต้องมีหนังสือ
ส่งมาขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการนั้นๆ และโปรดแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเจ้าของรายช่ือนั้นๆ ให้เขารับทราบด้วย
ทุกครั้งก่อนจะมีค าส่ังออกไปแต่ละครั้ง 
  4.3  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงดับ ได้แจ้งไปหาเจ้าหน้าท่ีเขาแล้ว ยังไ ม่ได้รับการแก้ไข จะไปแจ้งทางไหนให้มาแก้ไข        
โดยด่วน ต้องท าเป็นหนังสือมาหรือไม่อย่างไร  
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ต้องแจ้งทางวาจาไปก่อน ถ้าไม่มาแก้ไขให้ ส่งหนังสือมาท่ี อบต.สะเอียบแจ้งไปหมวดทางหลวงสอง ให้เจ้าหน้าท่ีหมวดทาง
หลวง เซ็นต์รับทราบหนังสือด้วย เก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าหมวดทางหลวงยังไม่ด าเนินการให้อีก ก็แจ้งไปท่ีแขวงการทางแพร่ด้วย
วาจาอีกที  และขอแนะน าเรื่องกิ่งไม้ต่างๆ ท่ียื่นออกมานอกถนนอันตรายมาก ในเขตต าบลสะเอียบ ขอให้แจ้งมาทางกองช่าง 
ต้นไม้ล้มทับคนตาย เคยแพ้คดีมาแล้วต้องชดใช้ความเสียหาย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษให้มีการดูแลก่อนเกิดเหตุ 
  4.4  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
-แจ้งไฟในซอยเรื่องคัทเอ้าท์อัตโนมัติ อีกฝ่ังของถนนต้องไปเปิดไฟเอง ผู้ใหญ่บ้านได้ไปซื้อคัทเอ้าท์ไม่อัตโนมัติมาติดให้          
จะแก้ไขอย่างไร บางวันไฟฟ้าเปิดถึงเท่ียง บางวันก็เปิดท้ังวัน 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-เรามีงบประมาณต้ังไว้แล้ว แจ้งเป็นหนังสือมาถ้าเป็นทรัพย์สินของ อบต.  
  4.5  นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
-แจ้งดินไสลลงมามาก ขอเสนองบประมาณมาด าเนินการตรงนี้ด้วย ชาวบ้านสัญจรล าบาก ในช่วงฤดูฝน 
-สปก.1 ได้ส ารวจมา 5-6 ปีแล้ว ชาวบ้านได้จ่ายเงินกันไปแล้วหลายปี ประมาณ 6 ปี เรื่องได้เงียบหายไปนาน อย่างไรขอช่วย
ประสานต่อให้ด้วย 
นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
-บ้านป่าเลา จ านวน 49 ราย  เริ่มเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม  เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 4 พันกว่าบาท 
ท่านผู้ว่าราชการคนปัจจุบันได้มารื้อฟื้นเรื่องนี้ให้ทราบอีกรอบ 
  4.6  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-ขอเสนอในท่ีประชุมวันนี้ 
1. ต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทาง แจ้งให้ทางหลวงมาตัดด้วย หลายวันก่อนมีต้นไม้โค่นลงมา ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา 
คงจะท าให้มีความเสียหายเกิดข้ึนกับประชาชน ถือเป็นเรื่องส าคัญเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน บ้านป่าเลาท่ีวัด น่าจะเอาออกไป
ได้แล้ว ท่ีสะพานห้วยป่าไร่อีก 1 จุด เห็นสมควรให้ทางหลวงมาตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อย 
 
        2.การประชุมเรื่องบูรณาการน้ า... 
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2. การประชุมเรื่องบูรณาการน้ า  วันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2563 พี่น้องชาวสะเอียบผลักดันในสะเอียบโมเดลเท่านั้น         
เรื่องของเรื่องเขาจะผลักดันไปท าเรื่องก่อสร้างเข่ือน แต่ได้ระบุรายละเอียดเป็นอ่าง สอบถามตรงนี้ว่ากรมชลประทานได้มีความ
จริงใจกับเราหรือไม่อย่างไร  แก่งเสือเต้นนั้นไม่ท่วมป่าเลา โครงการยมบนยมล่างไม่ท่วมป่าเลา ประตูระบายน้ า ไม่ท่วมป่าเลา 
จ านวน 80 กว่าไร่ จะสอบถามตรงนี้ว่าความจริงมันคืออะไร ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบช่วยกันผลักดันเฉพาะ
โครงการสะเอียบโมเดลเท่านั้น ขอน าเรียนในท่ีประชุมทราบ 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ปัจจุบันเราก็ได้แต่ยึดถือแต่โครงการสะเอียบโมเดลเท่านั้น ถ้าสร้างท่ีอื่นแล้วมากระทบกับคน กับป่า ถือว่าโครงการท่ีท า     
ไม่ได้พัฒนาเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคม เห็นว่าเขาจะผลักดันแม่สะกึ๋นให้ได้ภายในปี 2564 นี้แล้ว ขอน าเรียนในท่ีประชุม
ทราบ 
  4.7  นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง สจ.แพร่ เขตสอง 
-วันนี้ขอถือโอกาสมาพบปะในท่ีประชุมสภาฯวันนี้ ขอแจ้งงบประมาณ หมู่ 5 ท่ีก่อสร้างไปแล้วเกิดความเสียหาย เข้าไปหารือ
กับ อบจ.อีกครั้งมีการเพิ่มเติมปีกใหม่ก็ยังพังลงมาอีก  ส่วนเตาเผาของ หมู่ 4 บ้านนาหลวง ใช้ความร้อนมากไป ต้องซ่อมใหม่ 
มีการใช้ความร้อนมากเกินมาตรฐานก าหนด งบประมาณส่วนนี้ 130,000 บาท แจ้งการรับโอนภารกิจนั้น บางรายการ      
เพื่อจะของบซ่อมแซมจาก อบจ.เพื่อให้การเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-จากโครงการภารกิจท่ีจะถ่ายโอนนั้น ต้องให้ช่างออกส ารวจแต่ละรายการท้ังหมด เพื่อประเมินความเสียหายแต่ละรายการ    
ถ้ามีรายการซ่อมแซมจะให้ซ่อมแซมก่อน จ านวน 18 โครงการ ปีหน้าจะให้ช่าง อบต.ออกส ารวจท้ังหมดแล้วจะพิจารณากัน
อีกครั้ง ขอน าเรียนในทีประชุม 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันอังคารท่ี 25  เดือนสิงหาคม      
พ.ศ. 2563 และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
เลิกประชุมเวลา 14.20 น. 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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



 
 
 
 
 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)                                          ประธานกรรมการ 
                                                 (นายสมบัติ  เสาวะระ) 
 
                                     (ลงช่ือ)                                       กรรมการ 
                                                   (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)                                       กรรมการ 
                                                  (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)                                      กรรมการ 
       (นายพัฒน์  อยู่สุข)      
    


