
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันศุกร์ท่ี  10  เมษายน  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 ลา 
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 
1.นายยงค์  วิลัยรัตน์   ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 
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 นายชุมพร  จันทร์หมื่น ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา ชุมพร จันทร์หมื่น  
6 นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง เกษม กันทะวงศ์  
7 นายณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา ประธาน อสม. ณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา  
8 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ ชมพูมิ่ง  
9 นายสมมิตร  เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  

10 นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ สลักหล่าย  



11 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
12 นส.อัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัมพร กับปินะ  
13 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
14 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
15 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ

การ 
ทัศนีย์ นาระเดช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ท่ี 10  เดือนเมษายน  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 ลา  
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 

1.นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ  หมู่ 1   ลา 
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  นายชุมพร  จันทร์หมื่น  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา 
6  นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
7  นายณัฐปคัลภ์  ศรีค าภา  ประธาน อสม. 
8  นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง  สจ.แพร่ เขต 2 
 
 
 
       9นายสมมิตร... 
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9  นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
10  นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
11  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
12  นส.อัมพร  กับปินะ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
13  นางรัตนา ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
14  นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
15  นส.ทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ   
องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม 19 คน ลา 1 คน จ านวนสมาชิกสภามาประชุมเกินครึ่งถือว่าครบองค์ประชุม    
และเปิดประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันศุกร์ท่ี 10  เมษายน  2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 จังหวัดแพร่แจ้งปิดจังหวัดระหว่างวันท่ี 10-17 เมษายน 2563  
ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ แจ้งว่าสรุปเป็นมาตรการเข้มข้นของจังหวัดแพร่        
ในการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ระหว่างวันท่ี 10-17 เมษายน 2563 ให้มีการตรวจเข้มข้นในทุกด่านส าคัญ 
ทุกคัน ทุกคน ตลอด 24 ชม. 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี 30  มีนาคม 2563 ประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านน าเสนอ 
ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  ขอพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีสะพานข้ามแม่น้ ายม หมู่ท่ี 9 ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
สัญจรผ่านได้ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
 
 
 
 
 
        1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ... 
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1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม
หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3.  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4.  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายใน 
ระยะเวลาไม่เกิดหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงิ นสะสมนั้นเป็นอันพับไป ท้ังนี้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ
ในระยะยาว 
มีรายการจ่ายขาดเงินสะสมแสดงดังต่อไปนี้ 
1.  โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ ายมไปบ้านแม่พร้าว หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัด

แพร่ สร้างตอม่อสะพาน เสริมเหล็กเสา H-BREM เสริมเหล็กค้ ายัน H-BREM ไม้ร่องล้อและใส่ไม้ลูกระนาดเดิม 
งบประมาณ 240,000 บาท  

2. โครงการซ่อมแซมหัวฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 2 บ้านนาฝาย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (ฝายน้ าล้นทุ่งฮ้าง) จ้างเหมา
เครื่องจักร (รถแม็คโคร) จ านวน 32 ช่ัวโมง งบประมาณ 48,000 บาท  

3. ท่อเหล่ียมล าห้วยแม่ปุ๊บริเวณบ้าน นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา หมู่ท่ี 3 บ้านป่าเลา ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ส่วนท่ี 1 เรียงกล่องเกเบี้ยนแทนของเดิม กว้าง 1.00 ม. ยาว 24.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมถมดินลูกรังปริมาตรไม่น้อย
กว่า 50 ลบ.ม.  
ส่วนท่ี 2 ซ่อมพนังกันตล่ิง ยาว 7.00 ม.  
ส่วนท่ี 3 ท าหินใหญ่เรียง กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.30 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม. งบประมาณ 161,450 บาท 

4. โครงการซ่อมแซมล าเหมืองทุ่งโจโก้ หมู่ท่ี 4 บ้านนาหลวง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวั ดแพร่ กว้าง 0.60 ม.          
สูง 0.60 ม. ยาว 10.00 ม. งบประมาณ 15,000 บาท 

5. โครงการซ่อมแซมคอท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 4 บ้านนาหลวง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (ทางสายแปลงเพาะ) 
 ส่วนท่ี 1 ถมดินลูกรังกว้าง 7.00 ม. ยาว 27.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.  
 ส่วนท่ี 2 ถมดินลูกรังกว้าง2.00 ม.ยาว 7.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.50 ม. 
 ส่วนท่ี 3 ถมดินลูกรังกว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.50 ม. งบประมาณ 35,700 บาท 

6. โครงการซ่อมแซมรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ ท่ี 5 บ้านแม่เต้น ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
ปากกว้าง 1.40 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 1.00 
ม. จ านวน 6 ท่อน งบประมาณ 95,800 บาท  

7. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นนาอ้อ หมู่ท่ี 5 บ้านแม่เต้น ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ดาดคอนกรีตท้ายฝาย 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 41.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 137,000 บาท  

8. โครงการดาดคอนกรีตป้องกันตล่ิงพัง หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ดาดคอนกรีต
ป้องกันตล่ิงพัง ยาว 32.00 ม. กว้างตามความลาดเอียง 2.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 172,000 บาท 

 
รวมจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น   904,950 บาท 

 
  4.2  ขอพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
         ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล... 
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ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจง รายละเอียด
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ซึ่งบางหมวด บางโครงการ    
บางรายการท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย              
ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 10,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์อื่น มิเตอร์น้ าขนาด 3 นิ้ว  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 10,000 บาท  
 

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น   10,000   บาท 
 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบให้โอนงบประมาณ ด้วยจ านวนเสียง 19 เสียง 
  
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
  5.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
-การเดินทางออกนอกจังหวัดได้ การกักตัวไปจังหวัดไหนกักตัวจังหวัดนั้น 14 วัน พอกลับมาต้องถูกกักตัวอีก 14 วัน        
ด่านหลักๆก็จะมี 4 จุด คัดกรอง งดกิจกรรมงานเล้ียงทุกอย่าง ขอความร่วมมือกันให้อยู่กับบ้าน ถ้าไม่มีความจ าเป็นไม่ต้อง
เดินทางไปไหนช่วงนี้  
-การต้ังจุดตรวจคัดกรองตามด่านต่างๆ ถือได้ว่าเป็นจิตวิทยาอีกทางหนึ่งในการควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด 19  
-ด่านหลักของเราได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.แพร่ ในส่วนของต าบลสะเอียบ เราจะขอสนับสนุนน้ ากับน้ าแข็ง จากโรงเหล้า   
ในต าบลสะเอียบ ได้หรือไม่ จะมีการส่งหนังสือไปขอรับการสนับสนุนจากโรงงานด่วน 
  5.2  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-บ้านแม่พร้าว หมู่ท่ี 9 ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากพลังงานจังหวัดแพร่ 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
  6.1  ก านันต าบลสะเอียบ 
-การอยู่ด่าน 7 วัน ต าบลเรามี 10 หมู่บ้าน จะท าอย่างไร จังหวัดจะมีค่าอาหารคนละ 100 บาท ก าหนดไว้ 8 คน ฝากทาง
สมาชิกสภาฯ แจ้งทางท่านผู้ใหญ่บ้านด้วย จุดตรวจคัดกรองวันท่ี 10 -17 เมษายน 2563 เป็นด่านจังหวัดจุดตรวจ             
ท่ีด่านนางฟ้า อ าเภอสอง วันท่ี 11-17 เมษายน 2563 เป็นจุดตรวจคัดกรองด่านต าบลสะเอียบ ในเวลา 07.00 – 19.00 
น. โดยในการร่วมอยู่ด่านคัดกรอง ขอก าลังคนดังนี้ 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1 คน/อสม. หมู่ละ 2 คน /ชรบ. หมู่ละ 1 คน /อบต. 2 คน/อปพร. หมู่ละ 1 คน/ในการตรวจ        
คัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ค่าตัวเลขวัด ไม่เกินค่า 37.50  ถ้าไม่แน่ใจ ให้วัดใหม่อีกรอบ  
-ในการส่ังการของนายอ าเภอสอง ประชาชนต่างจังหวัดเข้ามาบ้านเรา ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ต้องรู้ว่าใครเข้าหมู่บ้านมา ถ้าคนไหน
ไม่กักตัวตามสถานการณ์ ให้แจ้งท่ีก านัน ก านันจะได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีศูนย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ น าไปกักตัวไว้ที่นั่นเลย 
-ข้อสรุปคือ ท าเป็นด่านจุดคัดกรอง 1 จุด หรือ 2 จุด คัดกรอง ตามมติท่ีประชุม ให้มี 2 จุด คือ จุดด่านผาลาด และจุดด่าน
หน้าโรงพักสะเอียบ 
 
 
        6.2 นายสมบัติ สลักหล่าย... 
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  6.2  นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
-การคัดกรองคนเข้าออกในบ้านเรา จะท าให้ทราบว่า มีคนขับรถไปจอดลงท่ีไหนบ้าง มาจากไหนไปท่ีใด เราสามารถแจ้ง
ปลายทางด้วยว่ารถคันนี้จะไปท่ีนั่น ตอนนี้เราทราบว่าบ้านเรามีจ านวน 74 ราย 
ท่ีมาจาก กทม.หรือปริมณฑล มีความปลอดภัย จากการกักตัว 14 วัน ต่อไปถ้ามีเจอไข้ ก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีต่อไป 
-สรุปจากมติท่ีประชุมท้ังหมด  1. ต้ังจุดตรวจด่านหน้าโรงพักสะเอียบ 2. ต้ังจุดตรวจด่าน บ้านนาฝายหมู่ 2 3. ไม่แยกกักตัว 
4. ประเมินความเส่ียง ถ้าอยู่บ้านได้ก็ให้อยู่ในบ้านตัวเอง –ถ้าเส่ียงให้กัก 14 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าท่ี อสม.ไปตรวจวัดไข้ตลอด 
โดยเจ้าหน้าท่ีจะมีกระบวนการติดตามตลอดระยะ ส่วนหน้ากากอนามัย จะแจกส าหรับผู้ท่ีเข้าไปสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายคน 
คือ หน้ากากเฟสชิว ของ รพ.สต. และขอให้ดูเหตุการณ์หลังจากวันท่ี 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
-เจลล้างมือ หน้าร้านขายของ ต้องมีติดไว้ทุกหน้าร้าน ขอช่วยประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านด้วย  
  6.3  นายณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา ประธานอสม. 
-ในการอยู่เวรยาม เบื้องต้น ต้ังด่านท่ี สภ.สะเอียบ กลุ่มเส่ียงมีอยู่ 5 หมู่บ้าน คือ ม.5 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 8 ขาเข้า
ทางหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีการตรวจคัดกรองเลย ถือเป็นกลุ่มเส่ียง ท่ีเราต้องมาพิจารณาน่าจะมีจุดตรวจคัดกรองด้วย ขอเสนอ
ตามนี้ 
  6.4  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-คิดว่าช่วงระยะเวลานี้ โรคระบาดจะมีความส าคัญกว่าเงินมากนัก ด่านบ้านนาฝาย น่าจะเป็นปัญหาอยู่ถ้าไม่มีจุดคัดกรอง ฝาก
ท่านก านัน น าสมาชิกสายใน เข้าร่วม น าผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานไหนเข้าร่วมได้บ้าง ขอให้มีหน่วยจุดคัดกรองท่ีบ้านนาฝายอีก 1 
จุด เปล่ียนจากหน่วยผาลาด เพราะท่ีนั่นเป็นจุดอับสัญญาณต่างๆ ไม่เหมาะแก่การต้ังจุดตรวจคัดกรอง ขอมติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 
  6.5  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-ฝากท่านก านันต าบลสะเอียบ ประสานทางผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน การอยู่ด่านท้ัง 2 จุด สายบน สายล่าง ช่วยประสานขอ
รายช่ือประจ าด่านจุดคัดกรองให้ทาง อบต.สะเอียบ ด้วย เพราะจะต้องรายงานให้ทางอ าเภอสองทราบ ส่วนด้านรายจ่ายจะมา
ถัวเฉล่ียกันไป  
-ได้ไปเจอสถานการณ์ หมู่ 6 แรกๆก็กักตัวดีมาก เวลาพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ก็จะแอบมาใช้ข้าวของครัวเรือนตามปกติ มาคลุกคลีกับ
ครัวเรือนตามปกติ น่าจะเป็นกรณีศึกษาอีกทางหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคระบาดได้อีกทางหนึ่ง และท่ีกล่าวมามันเป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นจริงๆ ตามท่ีได้ประสบมาแล้ว  
-การอยู่ด่านขอรายช่ือด่วนด้วย ด่านหลักหน้าโรงพักสะเอียบ ให้ส่งรายช่ือท่ีสมศักด์ิ ด่านรองบ้านนาฝาย หมู่ 2 ส่งรายช่ือท่ี
ก านัน 
  6.6  นายเกษม กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
-เราไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นโรคระบาด การกักตัวไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ไปคลุกคลีกับสมาชิกในครอบครัว 
ท าให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น บ่อยมากช่วงนี้ ถ้าเขาไม่ฟังก็ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านด าเนินการ ส่วนทาง รพ.สต.บ้านนาหลวงผมได้วาง
แนวทางให้ อสม.ไว้หมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ 
-ในการอยู่ด่าน ให้ทาง อบต.แจกแผ่นพับเพื่อให้ความรู้ด้วย มีแอลกอฮอเจลประจ าจุดตรวจ  
  6.7  นายภิญโญ ชมพูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 
-ในระยะช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินทางเข้ามาบ้านเรา บอกลูกหลานญาติพี่น้องยังไม่ต้องเข้ามา เพราะว่าเป็นระยะอันตราย ให้
ระมัดระวังตัวกันไว้ก่อน ดีท่ีสุด 
  6.8  นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-การออกมาตรการรองรับ มีความส าคัญมาก  
1. การมีด่านจุดคัดกรอง 
2. มีการกักตัวผู้คน แยกเป็นกรณี 
-อยู่บ้านตัวเอง 
 
        14 วัน ต้องไปเช็คตลอด... 
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-14 วัน ต้องไปเช็คตลอด วัดอุณหภูมิขึ้นลงอย่างไร ในการขอความร่วมมือเป็นส่ิงท่ีดี ถ้าไม่ให้ความร่วมมือให้ส่งไปให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ด าเนินการต่อไป  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
-จะให้มีจุดตรวจคัดกรอง 2 จุด เป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งอยู่ในงบประมาณ 800 บาท  

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
เลิกประชุมเวลา 14.15 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)      


