
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 9  ตุลาคม  2563 ครั้งท่ี 1/2564 

ผู้มาประชุม 

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.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง  
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย รักษาพล  
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4  ติดราชการประชุม 

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

กูร 
ปลัด อบต.สะเอียบ สุภาวดี  ธรรมไชยาง

กูร 
 

22 นางวราภร  ค าปวง ครู ผดด. วราภร ค าปวง  
23     



24 นส.อมรา อะเคอะ  ผดด. อมรา อะเคอะ  
25 นส.สุภาพร  โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษา

ช านาญการ 
สุภาพร โพรงแก้ว  

26 นส.สุภิณ  ผัดขัน ผดด. สุภิณ ผัดขัน  
27 นางโสพิศ ค าปวง ครู ผดด. โสพิศ ค าปวง  
28 นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ข้าราชการบ านาญ ประดิษฐ์ เชียงอาภัย  
29 ว่าท่ีร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดี ครู พิทักษ์ เสียงดี  
30 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอ าเภอสอง กิติพัฒน์ กะวงั  
31 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติแม่ยม 
ก้องไมตรี เทศสูงเนิน  

32 นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว นักวิชาการการเงินฯ วิไลวรรณ ดอนแก้ว  
33 นายพีรพงศ์ มหัทธนบดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา พีรพงศ์ มหัทธนบดี  
34 นายรัชชานนท์  ยืนยง พนักงานดับเพลิง รัชชานนท์ ยืนยง  
35 นายสาย ไชยชนะ ช่างไฟฟ้า สาย ไชยชนะ  
36 นายศุภักษร  ดอนแก้ว พนักงานจดมาตรวัด

น้ า 
ศุภักษร  ดอนแก้ว  

37 นายเชียร สะเอียบคง ภปร. เชียร สะเอียบคง  
38 นายพยับ หม้อดี พนักงานขับรถยนต์ พยับ หม้อดี  
39 นายจตุพล ใจเฉลา นายช่างโยธา จตุพล ใจเฉลา  
40 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วุฒิชัย ตุ้ยดา  
41 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง

ช านาญการ 
ละอองดาว  ดอนแก้ว  

42 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
43 นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ  ชมพูมิ่ง  
44 นายนฤพนธ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์ ศรีค าภา  
45 นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนา

หลวง 
เกษม กันทะวงศ์  

46 นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  
47 นายพิชยุตย์ คงทอง ผอ.รร.บ้านแม่พร้าว พิชยุตย์ คงทอง  
48 นางสุภกานนท์  คงทน ผอ.รร.บ้านป่าเลา สุภากานนท์ คงทน  
49 นายมานพ บุญทน ผอ.รร.บ้านท่าวะ มานพ บุญทน  
50 นายสมบัติ  สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ สลักหล่าย  
51 พ.ต.ท.เสริฐ ขาวแก้ว แทน สวญ.สะเอียบ พ.ต.ท.เสริฐ ขาวแก้ว  
52 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
53 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ 
ทัศนีย์ นาระเดช  

54 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอีย
บคง 

 

55 นางตุลารัตน์  แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

56 นายนนทวัฒน์  ค าปวง TOR นนทวัฒน์ ค าปวง  

 

 



 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี  9  ตุลาคม  2563 ครั้งท่ี 1/2564 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้ไม่มาประชุม - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
3. นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1  
4. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1  
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3     
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4 ติดราชการ

ประชุม  
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 ติดราชการ

ประชุม  
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6  
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7   
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8 ติดราชการ

ประชุม  
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
19. นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10   
20. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 

 
21.นส.สุภาวดี... 
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21. นส.สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต.สะเอียบ 
22. นางวราภร  ค าปวง   ครู ผดด. 
23. นส.อัมรา  อะเคอะ   ผดด. 
24. นางกรกนก  สะเอียบคง  ผดด. 
25.นส.สุภาพร  โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
26.นส.สุภิณ  ผัดขัน   ผดด. 
27.นางโสภิศ  ค าปวง   ครู ผดด. 
28.นายประดิษฐ์  เชียงอาภัย  ข้าราชการบ านาญ 
29.ว่าท่ีร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดี   ครู 
30.นายกิติพัฒน ์ กะวัง   นายอ าเภอสอง 
31.นายก้องไมตร ี เทศสูงเนิน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
32.นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
33.นายพีรพงศ์  มหัทธนบดี  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
34.นายรัชชานนท์ ยืนยง   พนักงานดับเพลิง 
35.นายสาย    ไชยชนะ   ช่างไฟฟ้า 
36.นายศุภักษร  ดอนแก้ว  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
37.นายเชียร  สะเอียบคง  รปภ. 
38.นายพยับ  หม้อดี   พนักงานขับรถยนต์ 
39.นายจตุพล  ใจเฉลา   นายช่างโยธา 
40.นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
41.นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
42.นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 
43.นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง   สจ.แพร่ เขต 2 
44.นฤพนธ ์  ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน 
45.นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
46.นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
47.นายพิชยุตม์  คงทอง   ผอ.รร.บ้านแม่พร้าว 
48.นางสุภกานนท์ คงทน   ผอ.รร.บ้านป่าเลา 
49.นายมานพ  บุญทน   ผอ.รร.บ้านท่าวะ 
50.นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
51.พ.ต.ท.ประเสริฐ ขาวแก้ว   แทน สวญ.สภ.สะเอียบ 
52.นางรัตนา   ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษา 
53.นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
 
 
       54.นางอาริศราพรด์ิ... 
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54.นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
55.นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
56.นายนนธวัฒน ์ ค าปวง   TOR 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. นายเทิดศักด์ิ บุญสุวรรณ หัวหน้าเขตควบคุมไฟป่าแม่ยม 
2. นายอนุพงศ์ ปันต๊ะรังสี  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปลัด อบต.บ้านกลาง ย้ายมาจากอ าเภอปัว  
3. นางนพวรรณ  สุขจรัส  เกษียณอายุราชการไปแล้ว  
4. นายธีรพงศ์ รังสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเตาปูน 
5. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ย้ายมาใหม่ 
6. นายโชคดี  อมรวิวัฒน์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

นายสมมิตร  เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

เรียนท่านนายก/ท่านประธานสภาฯ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

-ท้าวความเดิมจากกฎระเบียบบ้านเรือนเก่า ท่ีจริง 4 หมู่บ้านมีกฎกติกาเหมือนเดิมทุกอย่าง ห้ามน าออกพื้นท่ี           
ปลูกไว้นานไม่นาน กรรมการได้พิจารณาจากเสียงประชามติข้างมาก ในการนี้ไม่ให้น าไม้ออกนอกเขตพื้นท่ี กฎท่ีตามมา
นั้นได้แจ้งบุคคลไปแล้ว ด าเนินการขายไม้ได้ แต่ต้องน าไม้จากโรงงานอย่างเดียว ไม่ให้ใช้ไม้ในสวน ในทางกฎหมาย      
การน าไม้มาใช้สอยท่ัวไป ต้องผ่านกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ ส าหรับการน าไม้มาสร้างบ้าน การขายไม้ออกนอกเขต
พื้นท่ีห้ามเด็ดขาด 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-จะเห็นได้ว่ากฎของท้ัง 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้ลงคะแนนเสียงข้างมาก ว่าไม่ให้น าไม้ออกนอกพื้นท่ี และห้ามขายไม้     
จะปลูกนานไม่นาน ก็ให้ถือตามเสียงข้างมาก ห้ามน าไม้ออกนอกพื้นท่ีโดยเด็ดขาด 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

        ระเบียบวาระท่ี 4 ... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ตามหนังสือ ท่ี พร0218/ว582 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมร าลึก   
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
13 ตุลาคม 2563 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ด้วยในการประชุมส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย   
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563         
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563 โดยมีท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติ    
และงานกิจการพิเศษ (นางพัชราภรณ์ อินทรีย์ยงค์) เป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย             
แจ้งหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมร าลึกฯ และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องวันคล้าย         
วันสวรรคตฯ พร้อมกับส่วนกลาง ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ จ    
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อ าเภอสองจึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี         
และกิจกรรม ในวันอังคารท่ี 13 ตุลาคม 2563 การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว    
ไม่สวมหมวก/ข้าราชการทหาร/ต ารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ/องค์กรเอกชน นักเรียน 
นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน /จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน : ชุดผ้าไทย/
สุภาพโทนสีเหลือง อนึ่ งขอให้ ส่วนราชการจัดเตรียมพวงมาลาดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง               
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร เพื่อร่วมในพิธีในครั้งนี้ และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยสีขาวตลอดการ         
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

1.  ก าหนดการพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอสอง 

เวลา 06.30 น. –ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี 

เวลา 06.45 น. –นายอ าเภอสองประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี 

  -ประธาน นั่งประจ าท่ีท่ีก าหนด 

  -ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (กราบ 3 ครั้ง แบมือ) 

  -ประธาน จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ) 

(ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ) 

 

        -เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล... 
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  -เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล 

  -พระสงฆ์ให้ศีล 

  -ประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายปัจจัย ไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 10 รูป 

  -ประธานและผู้ร่วมพิธีกล่าวค าถวายสังฆทาน 

  -ประธาน กรวดน้ า 

  -ประธาน กราบนมัสการพระรัตนตรัย (หน้าโต๊ะหมู่บูชา) 

  -ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ) 

  -ประธาน และผู้ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 

  -เสร็จพิธี 

การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 

  ข้าราชการทหาร/ต ารวจ   : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ 

  องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา  : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน 

  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 

  ประชาชน    : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง 

2. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอสอง 

เวลา 08.30 น. -ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และลงทะเบียนล าดับการวางพวงมาลา 

  -ผู้ร่วมพิธีเข้าประจ าจุดยืนตามล าดับ 

  -นายอ าเภอสองประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 

  -ประธานเข้าวางพวงมาลาและน าผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 

  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร (3ครั้ง) 

  -หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน/ประชาชน    
วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร 

 

 

        -ประธานและผู้เข้าร่วม... 
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  -ประธาน และผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  -เสร็จพิธี 

3.  ก าหนดการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล าน้ า คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณล าห้วยไข หมู่ 2               
ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

เวลา 12.30 น. -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 

เวลา 13.30 น. –ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณสถานท่ีจัดกิจกรรม 

  -ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าแถวบริเวณหน้าเวที         
ผู้ควบคุมแถวส่ังถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ตรงหน้า “วันทยาหัตถ”์/”มือลง” 

  -พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี ขึ้นสู่เวที 

  -ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีและเข้าประจ าจุดเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีผู้ควบคุมแถวส่ังถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงหน้า “วันทยาหัตถ”์ 

  -ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และท าความเคารพ 

  -ผู้ควบคุมแถวส่ัง “มือลง” 

  -ประธานในพิธีลงจากเวทีและยืนประจ าจุดด้านหน้าแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  -ประธานในพิธี กล่าวส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ (จบ) 

  -ผู้ควบคุมแถวส่ังถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ตรงหน้า “วันทยาหัตถ”์ 

  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  -ผู้ควบคุมแถวส่ัง “มือลง” 

  -ประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวค าปฏิญาณพร้อมกัน “เราท าความดีเพื่อชาติศาสนา          
และพระมหากษัตริย์” 3 ครั้ง จบครั้งสุดท้ายชูมือขวาก าหมัดขึ้นเหนือศีรษะ ค้างไว้/ถ่ายภาพ 

กิจกรรม จิตอาสา 

  -ประธานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ท่ีใจเรา” 

  -ผู้เข้าร่วมพิธี ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

        4.ก าหนดการพิธีจุดเทียน... 
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4. ก าหนดการพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล      
อดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอสอง 

เวลา 17.00 น.  -ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี 

เวลา 17.30 น. -ผู้ร่วมพิธีเข้าแถวพร้อมกัน ณ สถานท่ีจัดพิธี 

เวลา 18.00 น. -นายอ าเภอสองประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี และเข้ายืนประจ าจุด 

  -ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา      
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  -ประธานกล่าวค าน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  -ประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 

  เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที 

  -ชมวีดิทัศน์เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 

  -เสร็จพิธี 

นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  และคณะผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธีตามก าหนดการ               
ด้วยความพร้อมเพรียง 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.2 การจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 

นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-ก าหนดการของวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 ยังไม่ได้แจ้งก าหนดมาให้ทราบ แต่จะเป็นการด าเนินการท าพิธีวางพวงมาลา 
ณ สนามกีฬาอ าเภอสอง ท่ีขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิธี การแต่งกายจะเป็นแบบเดียวกับ พิธีในวันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ก็จะเป็นก าหนดการเดิมเหมือนทุกๆปี พร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาอ าเภอสอง         
ถ้าก าหนดการทางอ าเภอแจ้งมา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

 

 

        4.3เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ... 
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4.3 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง อุโบสถ วัดป่าเลา 

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ทางวัดบ้านป่าเลาได้แจ้งเชิญชวนศรัทธาสาธุชนท้ังหลายร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญ ทอดกฐิน
สามัคคี 1 ปี มีครั้งเดียว หลักเทศกาลออกพรรษา เพื่อสมทบทุนสร้าง อุโบสถ วัดป่าเลา (สันติคีรี) ต าบลสะเอียบ      
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ทอด ณ วัดป่าเลา(สันติคีรี) วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ า เดือนยี่ 

-เนื่องด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดป่าเลาได้พร้อมใจกัน จัดสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่ง ขนาดความกว้าง        
9 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 15 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง1,500,000 บาท การก่อสร้ างแล้วเสร็จ                     
ไปแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ทางวัดยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการตบแต่งให้แล้วเสร็จ ดังนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยศรัทธาวัดป่าเลา    
ได้พร้อมใจกันจัดงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ท่ี 24 ตุลาคม 2563 เพื่อหาปัจจัยมาสมทบทุน ตบแต่งอุโบสถ    
วัดป่าเลา 

แจ้งก าหนดงาน  

-วันศุกร์ท่ี 23 ตุลาคม 2563 ขึ้น 7 ค่ า เดือนยี่ 

เวลา 09.00 น. -คณะศรัทธาวัดดอนแก้ว แต่งดากองกฐินสามัคคีสมทบ 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น 8 ค่ า เดือนยี่ 

เวลา 09.00 น. -คณะกฐินสายต่างๆร่วมฉลองสมโภช 

เวลา 10.19 น. -ร่วมถวายกองกฐินสามัคคี 

คณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญ เสร็จพิธี 

(เชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน) 

-ในงานกฐินตามก าหนดการท่ีได้แจ้งมานี้ ทางวัดเขาให้กัณฐ์ธรรมพร้อมด้วยซองบุญให้ด้วย ขอความร่วมมือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เชิญร่วมท าบุญกฐินพร้อมกัน 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรมนันทนาการต าบลสะเอียบ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ขอเชิญกองการศึกษาน าเสนอในท่ีประชุม 

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-กองการศึกษาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ชาวบ้านจะท ากระทงร่วมงานด้วย 

นายอภิชาต รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-เรียนท่านนายก อบต./คณะผู้บริหารทุกท่าน/ก านันต าบลสะเอียบ/สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

        -การจัดกิจกรรมเป็นงบประมาณจัดท าโดย... 
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-การจัดกิจกรรมเป็นงบประมาณจัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ กีฬาหลักๆท่ีได้แจ้งไว้ คือการแข่งตะกร้อ/
มวยทะเล  

-ภายในต าบลถ้ามีทีมตะกร้อจะเข้าร่วมแข่งขันก็ส่งรายช่ือหรือทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ ฝากสมาชิกทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์
ด้วย 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ปีท่ีแล้วท่ีจัดกิจกรรมจะมีมวย และปั้นแป้ง ปิดตาตีเป้า แต่ปีนี้จะมีมวยทะเล และแข่งขันตะกร้อ 

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-การจัดการแข่งขันในวันลอยกระทง ปี 2563 ปีนี้ คือวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 จะมีการแข่งขันตะกร้อและมวยทะเล 
ส่วนงานลอยกระทงเป็นงานของหมู่บ้านจัดด าเนินการ อาทิตย์หน้าจะเริ่มด าเนินการ จัดท า 2 โครงการนี้ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 

  5.1 แนะน าพนักงานจ้าง หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน เข้ารับต าแหน่งใหม่ 

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-ในการด าเนินการจัดทีมงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เข้ารับต าแหน่งใหม่ มีจ านวน 3 คน  ขอให้ทุกคนแนะน าตัวเอง          
ในท่ีประชุม 

1. นายฉัตรชัย  โฉมแจง หมู่ 1 

2. นายสุริยา  มาสีแก้ว  หมู่ 1 

3. นายณัฐพล  ชาวแพร่  หมู่ 1 

-ทีมงานหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน มีความจ าเป็นจะต้องเสริมบุคลากรให้มีการบริการประชาชนท่ีดี มีความพร้อมตลอด 24 
ช่ัวโมง ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีการผลัดเปล่ียนเวรยามตลอด ไม่มีการรอเวลา จะมีการสแตนบายไว้ 24 ช่ัวโมง มีการจ้าง
เหมาเพิ่มเติม 3 คน ตามท่ีได้น าเรียนไว้ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-การบริการประชาชนไม่ใช่เฉพาะ 5 พันกว่าคนของต าบลสะเอียบ ยังต้องรวมถึงประชาชนท่ีสัญจรไปมา ระหว่างทาง     
ในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบ ท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยในเขตพื้นท่ีต าบลสะเอียบ ตามข้างทาง ริมถนน รวมเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นในต าบลสะเอียบท้ังหมด เบอร์ติดต่อโทรแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย กดโทรศัพท์เบอร์ 191 เบอร์แจ้งหน่วยรถแพทย์
ฉุกเฉิน กดโทรศัพท์ 1669 

 

        5.2ก าชับเน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวัง... 
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  5.2 ก าชับ เน้นย้ ามาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

นายสมบัติ  สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

-ขอแสดงความยินดี อบต.สะเอียบได้อาคารห้องประชุมหลังใหม่ ขอก าชับ เน้นย้ า เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ถ้ามีการระบาดรอบสองอีก จะมีการปิดประเทศแน่นอน                
ให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดตามข่าวสารด้านต่างๆ จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

2. โรคไข้ปวดข้อยุ งลาย ซึ่ งมีข่าวระบาดท่ีอ าเภอเด่นชัย นั้น ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังยุงลายด้วย              
ต าบลสะเอียบ ทาง อสม.จะออกส ารวจยุงลายทุกวันศุกร์ 

3. โรคซิก้า ซึ่งมากับยุงลายท่ีระบาดหนักท่ีประเทศบราซิล ยุงลายต่อไปนี้จะระบาดหนักในทุกฤดูกาล สามารถเกิดโรค
จากยุงลายได้ทุกฤดูกาล ต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังอย่างหนัก 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 

-ขออนุญาตกล่าวน าเรียนในท่ีประชุม โรคติดเช้ือไวรัส โควิด19 ตอนแรกทางรัฐได้จัดส่งงบประมาณให้ อบต.              
มาด าเนินการ 4 พันกว่าบาท ให้ท าหน้ากากอนามัยแจกประชาชนในเขตพื้นท่ี ผลสุดท้ายงบประมาณไม่พอจ่าย     
ท้องถิ่นต้องหาทางออกให้กับประชาชนเอง ลูกน้ ายุงลายมีการซื้อทรายอะเบตให้ทุกหมู่บ้าน เหมือนเดิม การออกนอก
บ้านเวลามีการรวมกลุ่มสมาชิก จะมีมากมายหลายคนอยู่รวมกันปะปนกันเป็นกลุ่มๆ ขอให้ใส่ทุกคนใส่ใจสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกัน ให้น าหน้ากากอนามัยติดตัวไปด้วยทุกครั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบด้วย  

6.2 นายภิญโญ ชมพูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 

-เรียนท่านนายก อบต./ท่านประธานสภาฯ อบต./สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งงบประมาณเพิ่มเติมของ
ปีงบประมาณ 2563 

1.งานรางริน หมู่7 

2.แม่เต้น 

ข้อบัญญัติเพิ่มเติมปีงบประมาณ 64 

1.รางริน หมู่4 

2.บล๊อคหมู่ 10 

3.หินคลุก หมู่10 เตาปูน 

        4.บ้านนา ฝายซอย 
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4.บ้านนา ฝายซอย ประมาณ 10 เมตร เตาปูน 

เป็นงานกันเงินไว้แล้วเป็นรางริน หมู่9 

ส่วนท่ีเสียหายเป็นฝาย บ้านแม่เต้น 

-ในอาทิตย์หน้าขอปรับปรุงขยะ เป็นงบของ อบจ. แต่ถ้าเป็นงบของ อบต. จะต้องเติมน้ ามันให้ อบจ.ด้วย 

6.3 นายเกษม  กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

เรียนท่านนายก อบต./ท่านประธานสภาฯ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

1.ให้ตระหนักใส่ใจมากท่ีสุด เรื่องยาเสพติด เด็กบ้านเราติดยากันเยอะถ้าหากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง จะเกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงขึ้นอีกเยอะ ขอให้ท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต าบล/ ปกครอง/ ร่วมกับประชาชน /ต ารวจก็แจ้งว่า     
ก าลังมีน้อย ไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มท่ี ขอให้ช่วยกันแก้ไขในปี 2564 อย่างเป็นรูปธรรม 

2.เรื่องขยะ พอจะได้ผลอยู่ การคัดแยก การก าจัด สามารถท าได้ ยังไม่เป็นรูปธรรม อนาคตเราจะไม่มีท่ีท้ิงขยะ           
จะไม่มีแหล่งก าจัดขยะ ขอให้ท้องถิ่นตระหนักให้มาก 

3.การจัดการเรื่องน้ า บ้านเรามีโรงงานผลิตน้ าด่ืมสะอาด แต่ชาวบ้านต้องน าเงินไปซื้อมากินมาด่ืม ช่วงหน้าแล้งจะขาดน้ า 
ช่วงหน้าฝนจะใช้น้ าไม่ได้ เพราะมันขุ่น ไม่สะอาด สีน้ าเหมือนสีโอวัลติน ระบบน้ าไม่ดีพอ บ้านเรายังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าได้ อยากให้ทาง อบต.สะเอียบ ดูแลเรื่องน้ าสะอาดให้กับประชาชนด้วย 

 6.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ 

-เรียนท่านนายก อบต./ท่าน สจ.แพร่ เขต2/ท่านก านันต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียน         
ขอความอนุเคราะห์ในการพ่นฆ่ายุง ยากันยุงท าให้เหม็นท่ัวห้องเรียน ห้องท างานของครูและนักเรียน ทางโรงเรียนมีความ
จ าเป็น  ต้องป้องกันเด็กๆให้มีสุขภาพดี มีการพ่นหมอกควันให้ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของเด็กๆ พลานามัยของเด็ก
ไปด้วย ขอให้อบต.สะเอียบ ได้เล็งเห็นความส าคัญตรงจุดนี้ด้วย ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอทบทวนตามท่ีนายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง ได้กล่าวช้ีแจงไปแล้วนั้น เรื่องยาเสพติด แก้ไขโดยขอ
ความร่วมมือแต่ละหมู่บ้าน ควรจะค านึงถึงให้มาก พิษภัยมันจะมีมากขึ้น เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้าสลด กับปัญหายาเสพติด         
ในครอบครัว หรือครัวเรือน ต้องช่วยกันตรวจสอบและเยียวยาคนในพื้นท่ี 

2.น้ าประปา หมู่ 1 และ หมู่ 9 

หมู่ 1 น้ ามาจากภูเขา ไม่รู้ว่าผ่านมาจากยาฆ่าหญ้าหรือไม่ อย่างไร  ส่วนของ หมู่ 9 เป็นอ่างห้วยริน แต่ก่อนเคยใช้น้ ายม 
มีปัญหาน้ าขุ่น เพราะอะไร เกิดจากอะไร ในส่วนของ อบต.สะเอียบจะมีระบบกรองน้ าโดยใช้สารส้มช่วยบ้าง บางกรณี 
จะมีส่วนช่วยให้น้ าใสสะอาดมากขึ้น  

 

        3.ลูกน้ ายุงลาย... 
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3.ลูกน้ ายุงลาย ให้เช็คดูยอดรับทรายอะเบตมีอยู่หรือไม่อย่างไร 

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-ขออนุญาตช้ีแจง ได้แจกทรายอะเบตไปแล้ว ใช้ได้ถึงเดือน พฤศจิกายน ถ้าท าถูกวิธี 1 ถุง มี 5 พันกว่าลิตร ปัญหาตรงนี้ 
ได้แจกจ่ายไปหมดแล้ว จะด าเนินการจัดซื้อใหม่ในเดือน พฤศจิกายน รอบต่อไป การพ่นหมอกควัน ULE ส่งผลเสีย        
ให้ระบบนิเวศน์โดยตรง พ่นหมอกควัน 1 ครั้ง มันจะตัดวงจรระบบนิเวศน์ไป ผ้ึง มิ้ม ตัวต่อ มีจ านวนลดลง ท าให้ระบบ
การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่กล่าวมานี้ลดลง สัตว์มีอายุขัยส้ันลง จะเห็นได้ว่าหลังๆ จะไม่ค่อยเห็นสัตว์จ าพวกนี้มากนัก 

-โรงเรียนท่ียังไม่ได้รับทรายอะเบต เด๋ียวจะประสานให้อีกที 

6.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว 

-สวัสดีทุกท่าน วันนี้ขอน าเสนอในหัวข้อ 

1.ภารโรงของโรงเรียนได้แจ้งว่า ปั้มโซล่าเซลส์ไฟไม่ลงถึงเครื่อง 

2.น้ าบริโภคในโรงเรียนขาดแคลนอย่างมาก ขอน้ าใช้ในหน่วยงาน  

3.ใบรับนมโรงเรียน ฝากน้องธุรการเข้าไปให้ได้ เพราะคุณครูมีจ านวนน้อยคน  

นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 

-โซล่าเซลส์ต้องสลับสายเป็นระบบน้ ามัน ปัจจุบันมี 2 ระบบ ระบบน้ ามัน กับระบบไฟฟ้า 

-ปัญหาตอนนี้แดดไม่มี อากาศไม่มีแดดออกมาให้ ต้องรอก่อน 

6.6  สถานีต ารวจภูธรสะเอียบ 

-แจ้งข่าวท่านสมจิตร มะทะ คงจะมีการเกษียณราชการก่อน 1 ปี ตอนนี้รอค าส่ังของท่าน ขณะนี้ พ.ต.ท. สงกรานต์       
ใจมาก รักษาราชการแทน ท่านสมจิตร มะทะ และทางสถานีต ารวจภูธรสะเอียบขอแสดงความยินดีกับอาคารหอประชุม
หลังใหม่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ แจ้งเบอร์ติดต่องาน 081-2879574 

6.7  นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-จากท่ีท่าน ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวงได้น าเสนอในท่ีประชุมไปแล้ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจขาดแคลน สภ.สะเอียบมี 17        
นาย  น่าจะมีการด าเนินการดังนี้ 

1. การติดต้ังกล้อง CCTV มาเป็นหูเป็นตาแทนได้หรือไม่ ศูนย์ข้อมูลอยู่ท่ีต ารวจ ปัญหาเกิดข้ึนซ้ าซาก  

2. ปัญหายาเสพติดมีมานานแล้ว คนเก่าท่ีจับไปแล้วก็ปล่อยออกมาอีก จะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีว่า คนใหม่ไม่ให้เข้าไปอีก 
น่าจะน ามาคิดประเด็นนี้ดีกว่าหรือไม่ การติดคุก เข้าคุก สาบานต่อหน้าส่ิงศักด์ิสิทธิ์ พอออกจากคุกมา ก็มาซื้อยากิน
เหมือนเดิมอีก คนเก่า ในการประชุมเรื่องยาเสพติดไม่มีการติดตามประเด็นเก่าๆ ต้องสร้างโครงสร้างไว้ ถึงจะติดตา ม
ประเด็นต่อไปได้ 

 

        6.8นายสมมิตร... 
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6.8 นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 

-ผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้าน ได้รายงานอ าเภอไปก่อนแล้วว่าไม่มีผู้เสพ พอเจ้าหน้าท่ีได้ลงพื้นท่ีเจาะตรวจ สุ่มตรวจ          
จริงๆ ปรากฏว่ามีคนเสพอยู่ ด้านศูนย์ยาเสพติด ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเต็มท่ี การบูรณาการในรูปแบบต าบลยังไม่มี 
ติดตามได้ก็ยังดี คนมีครอบครัวก็หันมาเสพยากันเยอะ ตอนนี้ไม่ ใช่มีแต่วัยรุ่น นักศึกษา นักเรียนอย่างเดียว               
ขอเงินงบประมาณท่ีจะมาช่วยต าบลสะเอียบ งบประมาณจะช่วยเบิกได้อย่างไรบ้าง มาจากไหนบ้าง ขอให้มีการ       
บูรณาการร่วมกันเป็นระดับต าบล 

-อ าเภอสองให้ต้ังชุดปฏิบัติการวินัยทางจราจร ชุดท่ี 1 ต าบลห้วยหม้าย ชุดท่ี 2 ต าบลสะเอียบ ส่งเจ้าหน้าท่ี ของ อบต.
สะเอียบไปร่วมด้วย ทางก านันได้จัดชุดปฏิบัติงาน เริ่มเวลา 08.00 น. มติทางอ าเภอสองให้เลิกเวลา 10. 00น.         
แต่ผมจะให้บริการเลิกเวลา 12.00 น. 

อย่างน้อยก็จะได้เรียกมาเตือนลงบันทึกไว้ที่ผิดกฎต่างๆ ไม่ใส่หมวกกันน๊อค ปรับแต่งรถเอง รถมีเสียงดังรบกวนชาวบ้าน 
รถเสียงดังเกินขนาดมาตรฐานก าหนด ในการต้ังด่าน ครึ่งวัน ใน 1 ชุดจะมีเจ้าหน้าท่ี ดังนี้ เช่น อสม. อปพร .ชรบ.
ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีงานสาธารณสุข  

1 ชุดจะมีประมาณ 28 คน โดยเริ่มในวันท่ี 14 ตุลาคม ณ บ้านป่าเลา หมู่3 และในเดือนถัดไป เดือนพฤศจิกายน       
จะต้ังจุดตรวจท่ีบริเวณหน้าโรงพัก หมู่ 9 ในเดือนธันวาคม ต้ังจุดตรวจบริเวณบ้านนาฝาย หมู่ 2 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 

(ลงช่ือ)       ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                    (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                     (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 



 

 

 

(ลงช่ือ)                                         ผู้บันทึกการประชุม 

                                                     (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                     (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 


