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

วันพุธท่ี  12  กุมภาพันธ์  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 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
6 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
7 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

8 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
9 
 

นส.ชลดา  ขันทะรักษ์ 
 

พนักงาน อบต. 
 

ชลดา ขันทะรักษ์ 
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นส.ทัศนีย์  นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

11 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ ละอองดาว  ดอนแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

วันพุธท่ี 12  กุมภาพันธ์  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  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
6  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
7  นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
       8นางรัตนา... 
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8  นางรัตนา   ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
9  นส.ชลดา   ขันทะรักษ์  พนักงาน อบต. 
10  นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
11  นางละอองดาว  ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 

 
 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ     
องค์ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  พิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับท่ี 2 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ น าเสนอในท่ีประชุม 
นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

หลักการและเหตุผล 
-ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม        
ถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
ด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
“ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น... 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลให้ ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46                 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 11 
มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยมีโครงการท่ีเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน 
2. โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งฮั้ง 
3. โครงการซ่อมแซมท่อน้ าประปาภายในหมู่บ้าน 
4. โครงการก่อสร้างตล่ิงกันน้ ากัดเซาะ 
5. โครงการขุดบ่อน้ าต้ืน 
6. โครงการซ่อมแซมเมรุ (อบจ) 
7. โครงการก่อสร้างรางรินทุ่งป่าสัก (อบจ.) 
8. โครงการซ่อมแซมฝายนาอ้อ 
9. โครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่เต้น จุดท่ี 3 
10. โครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์(กระทรวงพลังงาน) 
11. โครงการติดต้ังไฟกิ่งเส้นทางหลวง 1120 (ทางหลวงชนบท) 
12. โครงการรางรินนาอ้อสายใต้ 
13. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
14. โครงการก่อสร้างรางริน 2 จุดพร้อมเปล่ียนท่อน้ าล าเหมืองทุ่งเหล่า 
15. โครงการวางท่อส่งน้ า 
16. โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม 
17. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยแม่สะกึ๋น 
18. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. (บ้านนายบุญเสริฐ ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์) 
19. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งหางเห้ีย 
20. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า (บ้านนายสัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนางสุข วิลัยรัตน์) 
21. โครงการบดอัดหินคลุกถนนทางเข้าบ้านแม่พร้าว(อบจ.) 
22. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. พร้อมฝาปิด ล าเหมืองทุ่งแม่เต้น 
23. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ล าเหมืองทุ่งอั้ง-สองแคว 
24. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งเก้าฮ่าง 
25. โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรเช่ือมต่อต าบลเตาปูน หมู่ 11 
26. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2563 
27. โครงการส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ าด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียนท่ัวประเทศ 
28. โครงการซ่อมแซมท้ายฝายน้ าล้นห้วยแม่ปุ๊ 
29. โครงการเสริมท่อลอดเหล่ียมทางข้ามล าห้วยแม่ปุ๊ 

 
30.โครงการซ่อมแซมฝายแม่ปุ๊ใต้... 
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30. โครงการซ่อมแซมฝายแม่ปุ๊ใต้ 
31. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

และมีโครงการท่ีเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
บัญชีเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  

ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน ค าช้ีแจงแผนงาน/โครงการ/ปีท่ีขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างราง
ริน คสล.สายทุ่งใต้ 
เป้าหมายผลผลิตโดย
ท าการก่อสร้างราง
ริน คสล.หมู่ท่ี 7 
งบประมาณ
600,000 บาท อยู่
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 
ล าดับท่ี 50 หน้าท่ี 
80) 

โครงการก่อสร้างราง
ริน คสล.สายทุ่งใต้ 
เป้าหมายผลผลิต 
โดยท าการก่อสร้าง
รางริน คสล. หมู่ท่ี 7 
ต าบลสะเอียบ 
เช่ือมต่อ หมู่ 7 หมู่ 
8 ต าบลเตาปูน 
ขนาดปากกว้าง 
0.60 ม. ลึก 0.60 
ม. ยาว 270 ม.
งบประมาณ 
480,000 บาท อยู่
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 22/1 
การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
-ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านใดสงสัยในข้อใด ท่ีจะสอบถามหรือไม่ประการใด 
ถ้าไม่มีดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอมติท่ีประชุมส าหรับเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดน าเสนอท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง             
ครั้งท่ี 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
นายประเสริฐ   แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในล าดับต่อไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

  4.2  ขอและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
       ได้เสนอญัตติการพิจารณา... 
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ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 บางหมวด 
บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ        
เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 โอนลด  แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
(อปพร.)  จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 100,000 บาท  
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย     
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  20,000 บาท  
 โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารไฟฟ้าและถนน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายขององ ค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  100,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหาย        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท 
 
 

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น  130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 4.3  ขอและอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น 
 
ข้อเท็จจริง  เนื่องด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ไม่ตรงกับคุณลักษณะของโต๊ะ
ท างาน ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
-โต๊ะท างาน  จ านวน 4,500 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 โต๊ะ ๆ ละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก TOP เมลามีน 
       -ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม... 
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-ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม กล่องพ่นด า / กล่องพ่นเทา 
-แผ่นยึดหลังไม้ 18 มม. ติดผิวกระดาษฟอยล์ ติดขอบ หนา 0.4 มม. 
-แผ่นหน้าล้ินชักเมลามีน 16 มม. ภายในล้ินชักบนมีถาด ดินสอ ล้ินชักล่างมีท่ีแขวนแฟ้ม 
-มีท่ีวางคีย์บอร์ดพลาสติก 
-ขนาดสินค้า กว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. 
ข้อความใหม่ 
-โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  4,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 โต๊ะ ๆละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 108 x 67 x 75 เซนติเมตร 
-ผลิตจากเหล็กแผ่นพับข้ึนรูปเสริมความแข็งแรง 
-มี 4 ล้ินชัก สามารถล๊อคได้เพื่อความปลอดภัย 
-ขามีปุ่มพลาสติก สามารถปรับระดับได้ 
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
-เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรด าเนินการขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบด้วยจ านวน  20 เสียง 
 
  4.4  ขอและอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
เรื่องเดิม  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ        
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 นั้น 
 
ข้อเท็จจริง  ด้วยส านักงานปลัด มีความประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
เนื่องจากข้อความในค าช้ีแจงมีการระบุคุณลักษณะการจัดหาซ้ าซ้อน จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ข้อความเดิม  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน  1 ตู้ ๆละ 5,500 บาท  เป็นเงิน 5,500 บาท  
-โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน ประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
    จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานประมาณ 
 
       -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ... 
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-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ีมท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ีมท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ข้อความใหม่ 
-ตู้เหล็ก 2 บานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท  
-โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน ประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังนี้ 
1. มีมือจับชนิดปิด 
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง    
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543        
ข้อ 29 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพื่อให้การด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรด าเนินการขอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง    
ค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อสภาท้องถิ่น ต่อไป  
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
ข้อความเดิม งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ      
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว ดังนี้ 
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน 
-ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิ ดความ
ช ารุดเสียหาย 
 
       ไม่สามารถ... 
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ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม้คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด 
ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง     
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  
2. ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอก หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ข้อความใหม่ 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
1. ก.ประเภทวัสดุคงทน 
-ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิ ดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน     
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
2. ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
-ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไป เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟ วิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์      
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ  
3. ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
-ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุง รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ 
ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ีมท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง    
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
       ข้อระเบียบกฎหมาย... 



-9- 
 
 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
-การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในครั้งนี้ เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 
ข้อ 28 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรด าเนินการขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป  
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบด้วยเสียง 20 เสียง 
 
  4.5  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ท่ี 9  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญท่านปลัด อบต.สะเอียบ น าเสนอในท่ีประชุม 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตอนแรกที่แจ้งเข้ามานั้น เป็นตอนมีน้ าไหลหลากมาก ยังไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ พอน้ าแห้งเหือดไปมีแต่เหล็ก
โผล่ ปูนหายไปหมด ต้องน าป้ายไปติดประกาศไว้ห้ามรถบรรทุกผ่านสะพานนี้ เพราะอาจเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนท่ีสัญจรข้ามผ่านได้ ซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม       
นี้เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับประชาชนท่ีต้องอาศัยเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร งานอื่นๆท่ีไม่
เร่งด่วนนั้นขอให้น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท้ังหมด 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

   4.6  ขอและพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี          
พ.ศ. 2564  
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอหารือในท่ีประชุม เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี            
พ.ศ. 2564 
ท่ีประชุม -มีมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1-15 เดือนเมษายน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 1-15 เดือนตุลาคม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
4. สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 คือระหว่างวันท่ี 1-15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
           4.7  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ขอท ากิจการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร      
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามหนังสือท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ถนน เชียงม่วน-พะเยา 56160 เรื่อง ขอท ากิจการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางจะด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายยุงชุม บ้านบ่อต้นสัก หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0622779  N 2081947 
 
        2.โครงการซ่อมแซมเสริมผิวลงดิน... 
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2.  โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายถ้ า บ้านบ่อต้นสัก หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0623374 N 2081319 
3.  โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายห้วยปุ๊ บ้านบ่อต้นสัก หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านมาง        
อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0623467 N 2081657 
4.  โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายจ าแหย่ง บ้านบ่อต้นสัก หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านมาง      
อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  จุดพิกัดท่ี E 0623467 N 2081657 ซึ่งท้ัง 4 โครงการ ดังกล่าวต้ังอยู่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
-เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง เป็นไปตามนัยมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 จึงขอคว ามยินยอมจากองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลสะเอียบเพื่อด าเนินการในกิจการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตรในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลเป็นประการใดขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ทราบ      
เพื่อจะด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายสมชัย  อุ่นตาล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ท่ีมาของ
หนังสือฉบับนี้มาจากกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ขอความคิดเห็นในท่ีประชุมสภาวันนี้ด้วย  
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ได้แจ้งหนังสือขอความยินยอมให้เข้าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
โครงการนั้น เห็นเป็นความส าคัญของเขตพื้นท่ีหมู่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง และเป็นผลดีกับบ้านแม่พร้าว ขอขอบคุณหนังสือแจ้ง
ขอความยินยอมให้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการดังกล่าว จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางด้วย 
 
ท่ีประชุม  - รับทราบและเห็นชอบด้วยเสียง 20 เสียง 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางเข้ามาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร แต่พื้นท่ีท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านมางขอเข้ามาด าเนินการนั้น เป็นพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติแม่ยม ดังนั้นจึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านมางมีหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นท่ีต่ออุทยานแห่งชาติแม่ยมก่อนเข้าด าเนินการ 
 

  4.8  ขอนัดหมายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบน าเสนอในท่ีประชุม 
-ในครั้งต่อไปสภาฯของเราก็จะต้องมีการพิจารณาเงินจ่ายขาดสะสมงบประมาณซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม        
บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ ท่ี 9 และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563       
ทางสภาฯจะขอนัดหมายในท่ีประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ ขอนัดหมายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลสะเอียบ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  5.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันท่ี 23-25 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน ร่วมโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
  5.2  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-การรับบริจาคโลหิต วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดดอนชัย ขอให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การออกรับบริจาคโลหิต     
ในครั้งนี้ด้วย และกิจกรรมในวันนี้จะไม่มีพิธีเปิด ให้เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้ได้มากท่ีสุด  
 
        5.3 ประธานสภา... 
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  5.3  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-งานประจ าปีไหว้สักการะพระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันท่ี 2-8 มีนาคม 2563 ยังไม่มีหนังสือเป็นทางการ ขอเชิญท่านปลัด อบต.
สะเอียบช้ีแจงในท่ีประชุม 
ปลัด อบต.สะเอียบ - การร่วมกิจกรรมไหว้พระธาตุช่อแฮประจ าปี 2563 ท่านนายอ าเภออยากจะให้ทุกต าบลเข้าร่วม
เดินขบวนด้วย แต่ยังไม่ได้รับข้อเท็จจริงอย่างใด แต่ปีนี้เป็นของท้องถิ่นตอนเหนือเข้าร่วมขบวน ถ้าได้รับแจ้งก าหนดการแล้ว
จะแจ้งอีกที 
 
  5.4  แจ้งการติดตามแผนพัฒนา 2562 
นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561       
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน จ านวนโครงการ 4 โครงการ          

คิดเป็น 19.75 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 1,897,505.00 บาท คิดเป็น 6.19 เปอร์เซ็นต์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 16 โครงการ คิดเป็น 4.94 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 

3,266,000.00 บาท คิดเป็น 10.65 เปอร์เซ็นต์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการ 37 โครงการ คิดเป็น 45.68 

เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 10,280,400.00 บาท คิดเป็น 33.53 เปอร์เซ็นต์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ คิดเป็น 2.47 เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 

80,000.00 บาท คิดเป็น 0.26 เปอร์เซ็นต์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน จ านวน 6 โครงการ คิดเป็น 7.41 

เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 553,180.00 บาท คิดเป็น 1.80 เปอร์เซ็นต์ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี จ านวน 16 โครงการ คิดเป็น 19.75 เปอร์เซ็นต์ 

งบประมาณ 14,582,340.00 บาท  คิดเป็น 47.56 เปอร์เซ็นต์ 
รวม 81 โครงการ งบประมาณ 30,659,425.00 บาท  

 
สรุป รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 247 โครงการ งบประมาณ 140,810,880 บาท  
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน 107 โครงการ งบประมาณ 34,754,095 บาท  
3. ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ 107 โครงการ งบประมาณ 34,754,095 บาท  
4. สามารถด าเนินการได้ 61 โครงการ งบประมาณ 23,203,045.50 บาท  

ท้ังหมดคิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เท่ากับ 24.70 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละของแผนการ
ด าเนินงาน 57.00 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ 57.00 เปอร์เซ็นต์ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 6.1  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเน้นกิจกรรมวันรับบริจาคโลหิต ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดดอนชัย ขอความร่วมมือทุกท่านด้วย 
-ไปร่วมขบวนในวันไหว้พระธาตุช่อแฮ ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ 
 
       6.2 หัวหน้าส านักปลัด... 
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 6.2  หัวหน้าส านักปลัด 
-ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 วันรับบริจาคโลหิต ขอให้คนท่ีจะบริจาคโลหิต งดด่ืมกาแฟตอนเช้าทุกท่าน        
เพราะจะมีความดันขึ้น เวลาเจาะเลือดจะไม่ผ่านเกณฑ์ และ งดด่ืมเหล้าก่อนการบริจาคโลหิตด้วย  
-แจ้งในวันท่ีเดินรณรงค์หมอกควันไฟป่า ได้แจ้งหนังสือให้ทุกหมู่บ้านทราบแล้ว ทุกท่านจะไม่ยอมรับไม่ได้ว่าไม่ได้รับ
หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วม ผมแจกหนังสือให้กับมือทุกท่านแล้ว ได้แจ้งทางไลน์ก็อ่านแล้วทุกท่าน ขออย่าได้ปฏิเสธ     
ตรงข้อนี้ ขอน าเรียนในท่ีประชุม  
 6.3  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
-ได้รับฟังเรื่องเมื่อวันท่ีเฮลิปคอร์ปเตอร์ลงท่ีสะเอียบ แต่ชาวบ้านเดินมาไกลแต่ไม่ได้รับน้ าด่ืม  
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-วันท่ีฮอลงในพื้นท่ีสะเอียบ ตรงกับวันอาทิตย์ ผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปรวมตัวกันท่ีวัดดอนชัย แต่เกิดผิด
คิว ไม่ลงตรงนั้น เลยเกิดชุลมุนเล็กน้อย ภาพออกมาไม่สวย ชาวบ้านกระจัดกระจาย  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-น้ าด่ืมนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีไว้บริการเป็นแก้ว ไม่ได้มีไว้เป็นขวดน้ าด่ืม ซึ่งท่านรองนายกบุญช่วย 
ก็ช่วยยกลงมาให้ 1 ลัง ส าหรับบริการชาวบ้านแล้ว แต่อาจไม่เพียงพอ ต้องขออภัยด้วยอาจประชาสัมพันธ์             
จุดให้บริการน้ าด่ืมไม่ชัดเจน 
 6.4  นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-แก้ไขรายการหมู่ 9 จากบ้านนายบุญเสริฐ  ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์ และงานฝาปิดท่อ งบประมาณ 
55,000 บาท แก้จากบ้านนายหรั่ง เป็นบ้านนายสัมพันธ์ หม้อดี และขอสอบถาม อบต.สะเอียบว่า งบประมาณท่อ
ประปาในหมู่บ้าน   ใช้ท่อประปาของ อบต. โดยขออนุญาตใช้จากจุดผาอิงมาในหมู่บ้าน จะขอมาเป็นของหมู่บ้านเลย
จะได้หรือไม่  
-ผอ.กองช่าง- ไม่ได้ ถ้าจะให้ขอต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาของ อบต.สะเอียบ ใช้ระบบกลุ่ม ถ้าสมาชิกในกลุ่มใช้น้ าไป
ปริมาตรเท่าไร ตามมาตรวัดน้ า ก็สามารถจ่ายให้ อบต.เป็นก้อนเลย โดยสมาชิกไปบริหารจัดการกันเอง               
ของยอดค่าใช้จ่าย 
-ตามท่ีแจ้ง ท่อเป็นของ อบต./ค่าบ ารุงรักษาเป็นของหมู่บ้าน/กลุ่มของผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่ม/ถ้ามาตรวัดน้ า
เสียมีค่าใช้จ่าย กลุ่มต้องจ่ายผ่านมาตรใหญ่ไปเลย ต้องมีการซื้อน้ าจาก อบต.ใช้ 
 
 6.5  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-แจ้งโครงการส าคัญเร่งด่วน 
1. ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายม เหล็ก ค้ ายันขาด ขอช่วยเร่งแก้ไขเร่งด่วนด้วย ตอนนี้ชาวบ้านไม่กล้าสัญจร          
การบรรทุกสินค้าการเกษตรอาจมีอันตรายเกิดข้ึน ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือเร่งด่วนด้วย 
2. ข้อบัญญัติของปี 2564 ขอเสนอสถานท่ีออกก าลังกายสาธารณะหมู่บ้าน  อาจเป็นลู่วิ่ง ปั่นจักรยาน โดยหมู่ 9      
มีพื้นท่ีใช้ออกก าลังกาย ขอช้ีแจงของบประมาณเพิ่มเติมให้ด้วย 
 สอบถามเพิ่มเติม 
-ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมท่ีแล้วมาของสมัยวิสามัญ ครั้งท่ีแล้ว อยากสอบถามแผนหมู่ 9 อนุมัติไป 13 โครงการ 
ปี 2563 ยังสามารถจ่ายเงินได้อีกหรือไม่  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จ่ายขาดเงินสะสมได้ท้ังปี 2563 ถ้าจ่ายไม่หมดให้ตกเป็นเงินสะสมไป 
 
 
 
       นายสุรชาติ... 
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นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
-เคยตอบไปแล้วหลายครั้ง บางโครงการไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องน ามาเข้าแผนให้เรียบร้อยก่อน ถ้าไม่เข้าตาม
หลักเกณฑ์ทุกอย่างไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ โครงการตัวไหนไม่น าเข้าแผน ถึงแม้จะมีการพิจารณาออก
มาแล้ว ก็ต้องตกไปก่อนแล้วน ามาพิจารณาจ่ายขาดรอบใหม่อีกครั้ง ถ้าผ่านมติตามสภาฯสมัยไหน ก็ให้นับเริ่มต้นใหม่ 
หมู่9/หมู่10/หมู่2/ให้ผ่านแผนครั้งนี้ไปก่อน ปฏิบัติตามรายงานการประชุมในวันนี้ ให้ยกเลิกรายงานการประชุมครั้ง
ท่ีแล้วไปเพราะมันเป็นรายการต่อเนื่องของโครงการ 13 โครงการ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ไม่อยากให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมมากนัก เงินเหลือน้อยมาก ให้ใช้จ่ายเงินท่ีจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆ ชาวบ้านเดือดร้อน
จริงๆ ท่ีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนโครงสร้างพื้นฐานให้น าไปต้ังไว้ในข้อบัญญัติเท่านั้น  
 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 
- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.2563  วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์           
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)         วิชัย   รักษาพล      กรรมการ 
                                                  (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)       ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร    กรรมการ 
                                                 (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)          พัฒน์  อยู่สุข         กรรมการ 
     (นายพัฒน์  อยู่สุข)      


