
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันพุธท่ี  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
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 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ รัตนา ยะกุมาร  
6 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
7 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
8 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
9 
 
 
 

นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ 

ทัศนีย์ นาระเดช  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพุธท่ี 3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
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  นางรัตนา   ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
6  นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
7  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
8  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
9  นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
        เริ่มประชุม... 
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 เริ่มประชุม 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.2564  วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  ขอและพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี พ.ศ.2565   
เดิมก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
4. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 คือ ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอหารือในท่ีประชุมเรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะก าหนดตาม    
รูปแบบเดิมหรือว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ขอสอบถามในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงรูปแบบเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 
4. สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 คือ ต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ขอท ากิจการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางแจ้งขอท ากิจการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ี
การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
 
 
 
        1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่10... 
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1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านบ่อต้นสัก ต าบลบ้านมาง เช่ือมต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ จุดพิกัด     

ท่ี E0623836 N 2081659 
2. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายยุงชุม บ้านบ่อต้นสัก หมู่10 ต าบลบ้านมาง อ าเภอ      

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0622779  N 2081947 
3. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายถ้ า บ้านบ่อต้นสัก หมู่ 10 ต าบลบ้านมาง อ าเภอ       

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0623374 N 2081391 
4. โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร สายห้วยปุ๊ บ้านบ่อต้นสัก หมู่10 ต าบลบ้านมาง อ าเภอ     

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0624052  N 2081916 
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร สายแม่ปุ๊ บ้านบ่อต้นสัก หมู่10 ต าบลบ้านมาง อ าเภอ      

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0620785 N 2083280  
-ซึ่ ง ท้ัง  5 โครงการดังกล่าวต้ังอยู่ ในเขตพื้น ท่ีองค์ก ารบริหารส่วนต าบลสะเอียบ และงบประมาณท้ังหมด                   
เป็นของ อบต.บ้านมาง เขาท าหนังสือมาขอใช้พื้นท่ีของเรา ซึ่งมันเป็นพื้นท่ีคาบเกี่ยวกัน ตามรายละเอียดท่ีได้แจ้งมาแล้ว
นั้น 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ขอสอบถามในท่ีประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ อย่างไร 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบตามรายละเอียดแจ้ง 

4.3 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ต าบลสะเอียบ  
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญผอ.กองการศึกษาน าเสนอในท่ีประชุม 
นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ/ท่านนายกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปีท่ีแล้วเราไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน         
ต้านยาเสพติด เพราะติดช่วงโควิด19 ในปีนี้ก็มีโรคโควิด19 เข้ามาอีก ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งมา
เป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งให้ท้องถิ่นระงับการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการ
ร่วมหมู่คณะ การจัดกิจกรรมร่วมกัน โครงการนี้เป็นโครงการระดับต าบล จึงต้องน ามาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบในวันนี้  
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ทางผอ.กองการศึกษา ได้น าเรื่องนี้เข้าสภาฯเพื่อขอความเห็นชอบว่าจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนในปีนี้
หรือไม่ อย่างไร ขอความเห็นชอบจากสภาฯ  
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านผอ.กองการศึกษา ได้แจ้งมาในรูปแบบของการน าเสนอเข้าสภาฯ  
ในวันนี้ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ช่วงนี้จัดไม่ได้ ก็ไม่ต้องจัด มันเป็นการสุ่มเส่ียงในหลายๆด้าน หลายๆอย่าง อนาคต        
ถ้าไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้น ก็คงจะด าเนินการต่อไป 
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
-มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอในสภาฯวันนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบตามเรื่องท่ีแจ้งไม่จัดกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ 
  4.4 พิจารณาแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ เดิมกองการศึกษาได้แต่งต้ังค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ี 343/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวน 12 คน ประกอบด้วยดังนี้ 
 
        1.นายชูเกียรติ ถิ่นศรี... 
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1. นายชูเกียรติ  ถิ่นศรี  ประธานกรรมการ 
2. นายพิทักษ์  เสียงดี  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร กรรมการ 
4. นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  กรรมการ 
4.  นายทวี สะเอียบคง  กรรมการ 
5. นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  กรรมการ 
6. นายสมมิตร  เสาวะระ  กรรมการ 
7. นายเดช อุดม  กรรมการ 
8. นายบุญรัตน์  จ ารัสค า  กรรมการ 
9. นายมงคล  ทิพยกมลพันธ์  กรรมการ 
10. นายถวิล  โสภารัตน์  กรรมการ 
11. นายพีรวัฒน์  ดีพอ  กรรมการ 
12. นางสาวรัตนา  ม้ายอง   กรรมการและเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต่อไป  
4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

แผนการศึกษาคล้ายกับขององค์การบริหารส่วนต าบล จะส้ินสุดลงแล้ว จะด าเนินการต่อในปี 2566-2570 
-แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีองค์ประกอบ คือผู้ทรงคุณวุฒิ      
ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ ซึ่งจะได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯในวันนี้ มีดังนี้ 
 
1. นายสุธี   พาทีทิน  ต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านดอนชัย 
2. นางสุภกานนท์  คงทน  ต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านป่าเลา 
3. นายพิทักษ์  เสียงดี  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

-ให้เลือกจาก 2 ใน 3 ท่าน เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
-ขอมติในท่ีประชุมว่าท่านจะเลือกผู้ใด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
มติท่ีประชุม  -เลือกจากเสียงข้างมาก 1. นายสุธี พาทีทิน และ 2 นางสุภกานนท์  คงทน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ       
ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
  4.5  ขอและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
        นายแต๋ง  อินทา... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  
บางหมวด บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ  เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  88,300 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย             
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 88,300 บาท 
 โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย     
จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 50,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 50,000 บาท 
 โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย     
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด า เนินงาน หมวดรายจ่าย 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะเอียบ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจคัดแยกขยะรักษ์ส่ิงแวดล้อม         
เพื่อชุมชนสะอาดและปลอดโรค จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 10,000 บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย       
ค่าไฟฟ้า จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  12,900 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 12,900 บาท 
 โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทราจ่าย    
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 13,700 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อปั้มน้ าเพื่อการเกษตรR-Tec80/60 
จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 13,700 บาท 
 โอนลด แผนงานเคและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ าย      
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 48,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดบาดาลน้ าลึกพร้อมกล่องคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์       
จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 48,000 บาท 
 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค    
ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 7,100 บาท 
 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อไมค์โครโฟน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 7,100 บาท  

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น 230,000   บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
 

                           ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 นายอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน แจ้งประเมินผลการตรวจติดตามการบริหารจัดการ

ขยะ ในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบ หมู่ 4 บ้านนาหลวงเป็นตัวแทนพรีเซ้นต์งาน ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลาช่วงเช้า ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-เป็นการประกวดต าบลสะอาด อ าเภอ พัฒนาชุมชน ต าบลสะเอียบ ร่วมกัน ขอให้หมู่ 4 เป็นตัวแทน
ต าบล มาน าเรียนกับนายอ าเภอให้รับทราบ 
-สืบเนื่องจากเมื่อวานได้ออกตรวจบ่อขยะ บางหมู่ยังสกปรกรุงรั งเหมือนเดิม ขอให้สมาชิกรับทราบ    
และร้านของเก่าเขายังยินดีมารับซื้อ ขอให้รวมเป็นจุดรับซื้อให้เขา มาแล้วไม่ได้ของกลับไป ต่อไปเขาจะ
ไม่มาอีก เขาไม่เกี่ยงในการรับซื้อ ผมได้เข้าไปดูบ่อขยะ ขวดเยอะคือ ม.2และม.9 รองมาเป็น หมู่ 7 รอง
มาเป็น หมู่ 3 หมู่ 10 ส่วนหมู่ 6 มีบ้างประปราย ส่วนหมู่ 4 ดูดีท่ีสุด  
-ส่ิงแวดล้อมเขาได้มาตรวจ ก็จะได้รายงานให้ผู้ว่าต่อไป ถ้าเราไม่ช่วยกันรณรงค์ เขาจะมาถามหา     
สมาชิก อบต.ท าไมไม่ช่วยกันขับเคล่ือน มันจะสะท้อนกลับมาหาเราอีก ของหมู่ 6 มีเศษขวดเยอะมาก
ขึ้น บ่อขยะต้องรับภาระหนัก ถ้าท่านเผา จุดฮอตสปอตก็จะขึ้น เราอยู่ในพื้นท่ีป่า ถ้าเขาปิดป่า            
ก็จะล าบาก 
-แจ้งพิกัดท่ีเราแจ้งอุทยานไปนั้น มันผิดจุด ขอให้กลับไปดูใหมอ่ีกครั้ง พิกัดคลาดเคล่ือน จากสถานท่ีจริง 
ให้แต่ละหมู่บ้านไปส ารวจใหม่ ออกพิกัดใหม่ อุทยานจะได้ท าเรื่องไปขออนุญาตให้ ตอนนี้เรื่องค้างคา   
อยู่ท่ีอุทยาน ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วย 
5.2  แจ้งการติดตามแผนพัฒนา 2563 

นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
การติดตามและประเมินผล 

  
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ อ าเภอสอง   และแผนชุมชนต าบลสะเอียบ 
      
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
              2)พันธกิจประกอบด้วย... 
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       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
         1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            2. เพื่อพัฒนาด้านจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
            3. เพื่อพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
             5. เพื่อพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            6. เพื่อพัฒนาด้านการการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      3) วิสัยทัศน์  
   “การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  การส่ือสารกว้างไกล สุขภาพพลามัยแข็งแรง การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์” 
โครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   อบต.สะเอียบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป    อบต.สะเอียบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

123 5,424,500.00 31 9,813,500.00 119 174,690,562.00 111 207,490,770.00 43 160,125,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

จัดการศึกษา

อย่างทั่วถึงและ

ได้มาตรฐาน 

1 20,000.00 4 3,415,045.00 11 4,018,795.00 21 10,729,680.00 25 6,934,300.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

31 236,500.00 40 10,274,400.00 54 20,397,000.00 53 20,392,000.00 18 9,973,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

พัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 

4 

 

 

140,000.00 5 150,000.00 4 140,000.00 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา...     
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

ดูแลความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

0 0.00 1 500,000.00 7 860,000.00 6 670,000.00 6 760,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

0 0.00 0 0.00 7 655,000.00 6 455,000.00 6 455,000.00 

รวม 155 5,681,000.00 76 24,002,945.00 202 200,761,357.00 202 239,887,450.00 102 178,387,300.00 

 
  โครงการที่ประกาศใช้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 13 1,935,000.00 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและได้มาตรฐาน 7 3,465,870.00 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 19 11,534,972.00 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม 3 4,000.00 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 237,000.00 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 2 15,000.00 

รวม 50 17,191,842.00 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 
    อบต.สะเอียบ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
                รายงานสรุปผลการด าเนินงาน... 
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 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.สะเอยีบ สอง จ.แพร่ 

  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 119 174,690,562.00 13 1,935,000.00 10 1,884,500.00 1 140,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 11 4,018,795.00 7 3,465,870.00 5 2,911,290.82 5 2,911,290.82 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 20,397,000.00 19 11,534,972.00 10 10,326,999.40 10 10,326,999.40 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 4 140,000.00 3 4,000.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7 860,000.00 6 237,000.00 3 224,052.00 3 224,052.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 7 655,000.00 2 15,000.00 
    

รวม 202 200,761,357.00 50 17,191,842.00 28 15,346,842.22 19 13,602,842.22 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 

 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  6.1  นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
เอกสารสิทธิ์ /สค./นส.3/อยู่นอกป่า เข้าเอกสารสิทธิ์ท้ังหมด ต้องยืนยันตามเอกสารสิทธิ์ คือต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีป่า เขาอนุโลม  
ให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ช่ัวคราว  สปก.ท าได้ ต้องแจ้งขอ สปก. ม.3 และ ม.10 ต้นปีจะต้องขอพื้นท่ีไปก่อน ท าไม่ท าต้องขอทุกปี 
ภายใน 1 ปี งบประมาณ ตามท่ีอุทยานเสนอในท่ีประชุมท่ีผ่านมา และป่าสงวนจะขออนุญาตยากมาก  
-ได้รับการประสานงานน้ าจังหวัดแพร่ ตามนโยบายท่านผู้ว่า เขาจะให้เช็คน้ าในพื้นท่ี หมู่ละ 1 จุด เป็นข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน เขา
ให้เช็คว่า ฝายยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ฝายอยู่จุดไหน เช็คให้ได้ว่ามันเสียหรือใช้ได้อยู่หรือไม่ แต่ละพื้นท่ีในจังหวัด ฝายหินท้ิง       
เสียหรือไม่มี หรือเหตุผลอะไรช่วยกรอกรายละเอียดให้ด้วย ส่งเอกสารท่ีกองช่าง เราจะด าเนินการท าเป็นข้อมูลต าบล         
เขาให้รวบรวมเป็นข้อมูลแล้วส่งมาท่ีกองช่าง ก าหนดส่งงานอาทิตย์หน้า ช่วยติดตามให้ด้วย ให้ดูเฉพาะจุดสีส้มท่ีก าหนดให้
เท่านั้น จุดอื่นไม่ต้องดูเพราะจะเป็นข้อมูลของหมู่บ้านอื่น  
  6.2 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แผนปี 2561-2565 ถ้ามีการเพิ่มเติมแผนต้องมีงบประมาณอยู่แล้ว ถึงจะเพิ่มเติมแผนได้ เปล่ียนแปลงแผนสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ โครงการท าแผนต้องขออนุญาตก่อนด าเนินการทุกครั้ง ประสานแผนของบประมาณได้เลย ขอน าเรียนเพื่อ
ทราบ 
 
 
 
        6.3นายประเสริฐ แก้วกุฬา... 
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  6.3 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
เขาแจ้งมาไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องเริ่มท าใหม่ ขอทราบวิธีการท าใหม่อีกครั้ง จะด าเนินการอย่างไร 
ผอ.กองช่าง 
-ให้ท าโครงการ เขียนแบบขอเข้าไป ให้ทุกหมู่บ้านขออนุญาตป่าไปเลย แบบแปลนของช่าง จ านวน 3 ชุด อุทยานเขาจะ
ด าเนินการให้ ยกตัวอย่าง หมู่ 1 เป็นพื้นท่ีป่า ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ขอมาท่ี อบต.สะเอียบก่อน ช่างเขียนแบบส่งออกไปให้
อุทยานอนุญาต พออนุญาตแล้วน าเข้าแผน ด าเนินการได้ และแจ้งการท าแผนทุกครั้ง ให้แนบเอกสารสิทธิ์มาด้วยทุกครั้ง      
เกิดเป็นพื้นท่ีเขตป่าไม้ การซ่อมแซมไม่เป็นไร 
  6.4 นายชัพวิชญ์ ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
ได้ท าหนังสือช้ีจุดหมดแล้ว กว่าจะท าได้ 2 ปีกว่า ฝายท้ัง 13 ตัว  
ผอ.กองช่าง  
-หมู่5 ได้น าเสนอไปแล้ว ให้ส านัก13  ได้ขอไปแล้ว 
  6.5 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. 
โครงการของแต่ละหมู่บ้าน ให้ท าเรื่องส่งแจ้งมาท่ีกองช่างโดยด่วน ก่อนการท าแผน 
  6.6 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
ท่ีให้ขอไปก่อน จุดโครงการท่ีจะท ายังไม่ทราบเลย ต้องทราบพิกัดก่อน บ้านป่าเลาไม่ได้ขอไป ทหารสามารถท าได้           
เพราะสาเหตุอะไร 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ตอนนี้ทหารก็ต้องขอย้อนหลังท้ังหมด ต้องท าเหมือนกัน ไม่มีข้อยกเว้น อ าเภอ ทหาร ไม่ว่าท่ีไหนก็ต้องท าเอกสารขออนุญาต
เจ้าของพื้นท่ีก่อนด าเนินการ 
-ป่าสงวนต้องท าเอกสารเข้าไปท่ีส านัก3  ส่วนของป่าอุทยานต้องท าเอกสารเข้าไป ส านัก13  ป่าไม้แบ่งออกเป็นโซน A B C 
ผมต้องเข้าไปเช็คพื้นท่ีว่าเป็นต้นน้ า ท าได้ ท าไม่ได้ ต้องน าพิกัดเข้าไปคุยกับทางป่าไม้ ให้ท าหนังสือแจ้งมาก่อน กองช่างจะเช็ค
ให้ และจะแจ้งให้ทราบอีกที  
-นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
แจ้งน้ าประปาของหมู่ 10 น้ าไม่พอใช้ ชาวบ้านถกเถียงกันเรื่องน้ าประปา  งบประมาณคงไม่มากนักขอความช่วยเหลือด้วย
ตอนนี้ 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-กองช่างได้ให้นายช่างโยธาไปส ารวจแล้ว รอฟังผลรายงาน 
 
  6.7 นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
หมู่ 1 และหมู่ 9 ขอย้ายบ่อขยะท่ีใหม่ 
-ผอ.กองช่าง จะขอย้ายตอนนี้จะมีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก ต้องท า PIA เป็นพิษ ท าไว้ก่อนสัก 1-2 ปี ถึงจะขออนุญาต
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ อีก 1 ปี ถึงจะขอได้ 
นายวิชัย รักษาพล  
-ได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
1. ฝายทุ่งแม่เต้น ได้ท าหนังสือมาท่ี อบต. ช่างได้ออกส ารวจแล้ว ฤดูน้ าหลาก หิน ทราย ไปอุดท่อเหมือง เป็นเหตุการณ์       

ซ้ าแล้วซ้ าอีกอยู่อย่างนี้ ชาวบ้านได้ท าหนังสือมาร้องต่อหมู่ 1 
2. ถนนการเกษตร ต้องจับพิกัดใหม่ สายร่องนกถนนมันพัง ไม่สามารถขนสินค้าออกได้ 
3. ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านช ารุด งบประมาณ 7 หมื่นกว่าบาท ชาวบ้านได้รับอุบัติเหตุหลายครั้ง ขออนุมัติงบประมาณ        

ท่ีจะไปซ่อม ช่างประมาณการไว้หมดแล้ว  
-ขอน างบจากบรรเทาฯ ถ้าน าเข้าข้อบัญญัติ เกรงว่าจะนานไป ไม่ทันการณ์ 
 
        นายสุรชาติ จะเฮิง... 
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นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ส่งมาแล้วต้องรอเงินซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 7 หมื่นกว่าบาท ไม่ว่าจะงบประมาณไหน 
3-4 หมื่นกว่าบาท ก็ต้องขออนุญาตอุทยานก่อน รัฐบาลมีงบประมาณเข้ามาแค่ เงินเดือน ค่าตอบแทน เท่านั้นในช่วงนี้ เงินไป
ด าเนินการยังไม่เข้ามา  ส ารวจโครงการไม่ต้องห่วง อยู่ท่ีมีงบประมาณด าเนินการหรือไม่เท่านั้น 
ปลัด อบต. 
-หมู่ 1 ถ้างบประมาณไม่พอข้อบัญญัติ ขอโอนงบประมาณมาซ่อมแซมตัวนี้ก่อนได้หรือไม่ ปีงบประมาณ 2564 งบจะเข้าตาม
เป้าหรือไม่ ยังไม่ทราบ  

  6.8 นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
หมู่ 1 หมู่ 9 ต้ังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขยะจากโรงงานหลายๆอย่าง เวลาเผาแล้วจะเหม็นมาก  ทางโรงงานสมควร
จะมีท่ีจัดเก็บขยะของโรงงานเอง โรงงานจะต้องก าจัดขยะด้วยตัวเอง เช่น กระดาษต่างๆ เทปกาว พลาสติกหลายๆอย่าง      
เผาแล้วส่งกล่ินเหม็นรบกวนชาวบ้าน และขอน าเสนอติดตาม  2 โครงการ 3 จุด เข้าสภาฯในวันนี้ ดังนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมรางรินส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ หมู่ 9 

จุดท่ี 1 ถมดินลูกรังข้างรางรินส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ ยาว 100 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
จุดท่ี 2 เทคอนกรีตพื้นรางริน กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60.00 เมตร 

2. โครงการซ่อมแซมรางรินส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ หมู่ 9 
-การเข้าไปส ารวจพิกัดแต่ละหมู่บ้าน ขอช่างเข้าไปด้วยได้หรือไม่ ทางหมู่บ้านไม่ทราบรายละเอียด จะดูมึนงงหรือไม่  
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ข้อมูลบางส่วนทางกองช่างมีรายละเอียดอยู่แล้ว ถ้าให้ช่างออกไปร่วมอีก จะด าเนินการไม่ทัน ขอให้ช่วยกันเช็คเบ้ืองต้นมา
ให้กองช่าง ก็จะเสร็จเร็วขึ้น ถ้าไม่มีจริงๆ ให้เขียนว่าเสียหาย ให้เช็คแหล่งท่ีเขาแจ้งมา ว่าตรงกันในพื้นท่ีเราหรือไม่          
ถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็ให้แจ้งเข้ามาท่ีกองช่างโดยตรง ให้เช็คท่ีรู้จุด ตามหมู่บ้านของท่าน บางอย่างข้อมูลมีอยู่แล้ว            
ท่ีกองช่าง ขอให้รายงานตามท่ีขอไปเท่านั้น ไม่ต้องกังวลอย่างอื่น 

             6.9 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
แจ้งสายสวนยางของรองบุญช่วย และสายบ้านทุ่งกิ่ว มี 3 กลุ่ม น้ าไม่พอใช้ ถ้าได้จุดนี้มาคงจะพอ ช่วงห่างของบ้านแต่ละหลัง
มันไกลกัน  
ผอ.กองช่าง 
-กองช่างได้ออกพิกัดให้แล้ว ตอนนี้รองบประมาณ 
  6.10 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
วัดดอนแก้ว ตอนนี้ถือเป็นป่าถาวรแล้ว ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ หรือป่าอุทยานแล้ว จะมีปัญหากับวัดแม่เต้น และวัดท่าวะ      
ตอนนี้ส านักพุทธก็ได้ส่งเรื่องวัดดอนแก้ว ไปท่ีกรมศาสนาแล้ว เขาจะอนุญาตให้เป็นวัดท่ีถูกต้องหรือไม่นั้น ก็ต้องรอฟังผลอีกที       
แจ้งในท่ีประชุมทราบ 
  6.11 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
แจ้งสมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านรับทราบ ขอความกรุณาเปิดอ่านไลน์ วันละ 1 ครั้ง ด้วย ช่วยกดดูข่าวสารจาก อบต.สะเอียบ     
ส่งข้อมูลหรือข่าวสารอื่นๆ ท่ีแจ้งเพื่อให้รับข่าวสาร ได้ทันเหตุการณ์ บางครั้งมีข่าวสารด่วนท่ีสุด ด่วนมาก  มีบางท่านแจ้งว่า
ไม่ได้รับข้อมูล ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกดดูข้อมูลบนโทรศัพท์ของท่านด้วย แจ้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยท่ัวกัน  

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.2564  วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์           
พ.ศ. 2564  และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00... 
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เลิกประชุมเวลา 15.00 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)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(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)      
 


