รายงานการประชุมคณะบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2/2564
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายแต๋ง อินทา
2

นายสันต์ แสนอุ้ม

3

นายบุญช่วย สาทุ่ง

4

นายศรชัย อยู่สุข

ตาแหน่ง
นายก อบต.สะเอียบ

ลายมือชื่อ
แต๋ง อินทา

รองนายก อบต.
สะเอียบ
รองนายก อบต.
สะเอียบ
เลขานุการนายก
อบต.สะเอียบ

สันต์ แสนอุ้ม

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
ปลัด อบต.สะเอียบ

ลายมือชื่อ
ประเสริฐ แก้วกุฬา
สมาน สะเอียบคง
ยงค์ วิลัยรัตน์
วิชัย รักษาพล
ธีระวัฒน์ สุทธิกุลนันท์
อินจันทร์ ดอกคา
สมบัติ อินต๊ะปัญญา
สมบัติ เสาวะระ

หมายเหตุ

บุญช่วย สาทุ่ง
ศรชัย อยู่สุข

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ – สกุล
นายประเสริฐ แก้วกุฬา
นายสมาน สะเอียบคง
นายยงค์ วิลัยรัตน์
นายวิชัย รักษาพล
นายธีระวัฒน์ สุทธิกุลนันท์
นายอินจันทร์ ดอกคา
นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา
นายสมบัติ เสาวะระ
นายศักดิ์ณรงค์ อุดม
นายสายันต์ ขันทะบุตร
นายชัพวิชญ์ ไชยภิสาร
นายก้าน บุญทิพย์
นายนิพลธ์ สะเอียบคง
นายอานวย สะเอียบคง
นายพัฒน์ อยู่สุข
นายธงชัย ปั๋นจา
นายอภิชาติ รุ่งเรือง
นายปราโมทย์ ผัดขัน
นายสมาน สะเอียบคง
นายอภิชาติ สร้อยเงิน
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยาง
กูร
นายสุรชาติ จะเฮิง
นางรัตนา ยะกุมาร

ผอ.กองช่าง
ผอ.กองการศึกษา

หมายเหตุ

ติดราชการประชุม
สายันต์ ขันทะบุตร
ชัพวิชญ์ ไชยภิสาร
ติดราชการประชุม
นิพลธ์ สะเอียบคง
อานวย สะเอียบคง
พัฒน์ อยู่สุข
ธงชัย ปั๋นจา
อภิชาติ รุ่งเรือง
ปราโมทย์ ผัดขัน
สมาน สะเอียบคง
อภิชาติ สร้อยเงิน
สุภาวดี ธรรมไชยาง
กูร
สุรชาติ จะเฮิง
รัตนา ยะกุมาร

24
25
26

นายอานวย สะเอียบคง
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองคลัง

27

นส.ทัศนีย์ นาระเดช

28

นางตุลารัตน์ แสงมณี

29

นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์

30

นส.สุภาพร โพรงแก้ว

31

นส.ชลดา ขันทะรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

อานวย สะเอียบคง
สมศักดิ์ วงศ์เทพ
อาริศราพรดิ์ สะเอีย
บคง
ทัศนีย์ นาระเดช
ตุลารัตน์ แสงมณี
เกศวรางค์ เขม้นเขต
วิทย์
สุภาพร โพรงแก้ว
ชลดา ขันทะรักษ์

รายงานการประชุมผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2/2564
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายแต๋ง
นายสันต์
นายบุญช่วย
นายศรชัย

อินทา
แสนอุ้ม
สาทุ่ง
อยู่สุข

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

แก้วกุฬา
สะเอียบคง
วิลัยรัตน์
รักษาพล
สุทธิกุลนันท์
ดอกคา
อินต๊ะปัญญา
เสาวะระ
อุดม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 4 ติดราชการ

ขันทะบุตร
ไชยภิสาร
บุญทิพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 6 ติดราชการ

สะเอียบคง
สะเอียบคง
อยู่สุข
ปั๋นจา
รุ่งเรือง
ผัดขัน
สร้อยเงิน
สะเอียบคง
ธรรมไชยางกูร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ 10
ปลัด อบต.สะเอียบ

ผู้ไม่มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประเสริฐ
นายสมาน
นายยงค์
นายวิชัย
นายธีระวัฒน์
นายอินจันทร์
นายสมบัติ
นายสมบัติ
นายศักดิ์ณรงค์
ประชุม
10. นายสายันต์
11. นายซัพวิชญ์
12. นายก้าน
ประชุม
13. นายนิพลธ์
14. นายอานวย
15. นายพัฒน์
16. นายธงชัย
17. นายอภิชาติ
18. นายปราโมทย์
19. นายอภิชาติ
20. นายสมาน
21. นส.สุภาวดี

22.นายสุรชาติ...
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22. นายสุรชาติ
23. นางรัตนา
24. นายอานวย
25. นายสมศักดิ์
26. นางอาริศราพรดิ์
27. นส.ทัศนีย์
28. นางตุลารัตน์
29. นางเกศวรางค์
30. นส.สุภาพร
31. นส.ชลดา

จะเฮิง
ยะกุมาร
สะเอียบคง
วงศ์เทพ
สะเอียบคง
นาระเดช
แสงมณี
เขม้นเขตวิทย์
โพรงแก้ว
ขันทะรักษ์

ผอ.กองช่าง
ผอ.กองการศึกษา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 การเข้าร่วมงานพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 หรือเรียกว่า “วันปิยมหาราช”พิธีจัดกลางสนาม
ณ ที่ว่าการอาเภอสอง
1.2 จะมีการบริการประชาชน โดย หน่วยแพทย์ พอ.สว.จะจัดให้บริการประชาชนที่ ตาบลหัวเมือง
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขปัญหาผลกระทบการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตาบลสะเอียบ
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ขอเชิญนาเสนอในที่ประชุม

นางสาวสุภาวดี...
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นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ
-สืบเนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2563 ได้ เกิดพายุฝนตกหนัก ทาให้พื้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการการสัญจร
ไปมาของชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย จะดาเนินการซ่อมแซมในขณะนั้น ก็ทาไม่ได้เพราะยังมีน้าในปริมาณมาก จึงต้อง
รอให้ระดับน้าให้ระดับน้าลงก่อน ดังนั้นเวลาจึงข้ามปีงบประมาณ จาเป็นจะต้องดาเนินการซ่อมแซมโดยด่วน จึงมอบให้
ผอ.กองช่างเป็นผู้รวบรวมโครงการที่จะทาการซ่อมแซม จากจาเป็นมากที่สุดไปก่อน โดยรายละเอียดขอให้ ผอ.กองช่าง
ได้ชี้แจงในที่ประชุมต่อไป
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง
-เรียนท่านนายก อบต./ท่านประธานสภาฯ/ผู้บริหารฯ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
-ขอชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามโครงการ จานวนเงินงบประมาณ 990,800 บาท ดังนี้
หมู่ที่ 1
1. โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาบ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 บ้านดอนชัย ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่
วางท่อประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว
งบประมาณ 10,400 บาท
หมู่ที่ 2
1. โครงการซ่ อมแซมท่อ เหลี่ย มทุ่ งฮ้ าง หมู่ ที่ 2 บ้า นนาฝาย ตาบลสะเอี ย บ อาเภอสอง จั ง หวั ดแพร่ หมู่ที่ 2
บ้านนาฝาย ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณหอเจ้าพ่อ) ส่วนที่ 1 ถมดินลูกรัง กว้าง 3.00 ม.
ยาว 22.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ส่วนที่ 2 ถมดินลูกรังกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.
ส่วนที่ 3 ถมดินลูกรังกว้าง 15.00 ม. ยาว 24.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. และซ่อมแซมหูช้าง จานวน 2 ข้าง
งบประมาณ 167,000 บาท
2. โครงการซ่ อ มแซมหั วฝายทุ่ ง ฮ้ า ง หมู่ ที่ 2 บ้ า นนาฝาย ต าบลสะเอี ย บ อ าเภอสอง จัง หวั ด แพ ร่ จ้ า งเหมา
เครื่องจักร (รถแม็คโคร) ปรับคันดินหัวฝาย จานวน 16 ชั่วโมง งบประมาณ 24,000 บาท
3. โครงการซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง บริ เ วณท่ อ เหลี่ ย มวั ง ต้ น ค่ า หมู่ ที่ 2 บ้ า นนาฝาย ต าบลสะเอี ย บ อ าเภอสอง
จังหวัดแพร่ จ้างเหมาเครื่องจัก(รถแม็คโคร) ขุดดินท้ายฝาย จานวน 24 ชั่วโมง งบประมาณ 36,000 บาท
4. โครงการจ้ า งเหมาซ่ อ มแซมคอท่ อ เหลี่ ย ม หมู่ ที่ 2 บ้ า นนาฝาย ต าบลสะเอี ย บ อ าเภอสอง จั ง หวั ด แพร่
(บริเวณที่ดินนายสวิง ดอนแก้ว) ส่วนที่ 1 ถมดินฐานกว้าง 15.50 ม. ผิวทาง 7.50 ม. ยาว 35.00 ม. สูงเฉลี่ย
1.50 ม. ส่วนที่ 2 ถมดินลูกรรังกว้าง 1.50 ม. ยาว 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ส่วนที่ 3 ถมดินลูกรังกว้าง
1.50 ม. ยาว 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. งบประมาณ 56,000 บาท
รวมเงินงบประมาณ 283,000 บาท

หมู่ที่ 3...
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หมู่ที่ 3
1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ จานวน
ทั้งหมด 14 จุด งบประมาณ 98,900 บาท
2. โครงการจ้ า งเหมาท าคั น ดิ น ป้ อ งกั น แหล่ ง น้ าประปา หมู่ ที่ 3 บ้ า นป่ า เลา ต าบลสะเอี ย บ อ าเภอสอง
จังหวัดแพร่ จ้างเหมารถแม็คโครปรับแต่งคันดิน 24 ชั่วโมง งบประมาณ 36,000 บาท
รวมเงินงบประมาณ 134,900 บาท
หมู่ที่ 4
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้า พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ จานวนทั้งหมด 7 จุด งบประมาณ 80,100 บาท
2. โครงการซ่อมแซมหัวฝายน้าล้นห้วยเป้า หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่
จ้างเหมารถแม็คโครขุดลอกหน้าฝาย จานวน 24 ชั่วโมง งบประมาณ 36,000 บาท
3. โครงการซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมทางสายแปลงเพาะ หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ (ทางสายแปลงเพาะ) ส่วนที่ 1 ถมดินลูกรังกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50
ม. ส่วนที่ 2 ถมดินลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ส่วนที่ 3 ถมดินลูกรัง
กว้าง 3.00 ม. ยาว 28.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. งบประมาณ 68,500 บาท
รวมเงินงบประมาณ 184,600 บาท
หมู่ที่ 5
1. โครงการซ่ อมแซมถนนลู กรั ง ภายในหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 5 บ้ านแม่ เต้ น ตาบลสะเอี ย บ อ าเภอสอง
จังหวัดแพร่ ถมดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.
งบประมาณ 45,500 บาท
หมู่ที่ 6
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายส่งศักดิ์ ขันทะบุตร) ถมดินลูกรังกว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม.
สูงเฉลี่ย 0.80 ม.
งบประมาณ 10,000 บาท
หมู่ที่ 7
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วยโป่ง ตาบลสะเอียบ
อ าเภอสอง จั ง หวั ด แพร่ จ านวน 2 จุ ด (บริ เ วณที่ ดิ น นายบุ ญ ยงค์ ยื น ยงค์ ) และ
(บริเวณที่ดินนายเสาร์แก้ว ใจแปง) จ้างเหมาเครื่องจักร (รถไถ) ปรับเกลี่ยผิวจราจร
งบประมาณ 12,800 บาท
หมู่ที่ 8...

-5หมู่ที่ 8
1. โครงการขุดลาเหมืองฝายทุ่งใต้ หมู่ที่ 8 บ้านท่าวะ ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่
จ้างเหมาเครื่องจักร (รถแม็คโคร) ขุดลาเหมือง จานวน 52 ชั่วโมง งบประมาณ 78,000
บาท
2. โครงการซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง เข้ า พื้น ที่ ก ารเกษตร หมู่ ที่ 8 บ้ า นท่ า วะ ต าบลสะเอี ย บ
อ าเภอสอง จั ง หวั ด แพร่ จ านวน 2 จุ ด (บริ เ วณที่ ดิ น นายเปี๊ ย กทางข้ า มห้ ว ยท่ า วะ)
และ (บริเวณที่ดินนายจู ทางข้ามห้วยท่าวะ) งบประมาณ 29,500 บาท
รวมงบประมาณ 107,500 บาท
หมู่ที่ 9
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง
จังหวัดแพร่(ทางสายทุ่งสองแคว) จุดที่ 1 ถมดินลูกรังกว้าง 3.50 ม.ยาว 10.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จุดที่ 2 ถมดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. จุด ที่ 3 ถมดินลูกรังปริมาตรไม่น้อย
กว่า 50 ลบ.ม. จุดที่ 4 ถมดินลูกรังกว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. จุดที่ 5 ถมดินลูกรัง
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. เทคอนกรีตทับหน้าพื้นที่ไ ม่น้อยกว่า 66 ตร.ม. หนา 0.12 ม. จุดที่ 6
ถมดินลูกรังกว้าง 3.00 ม. ยาว 120.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.
งบประมาณ 66,800 บาท
หมู่ที่ 10
1. โครงการซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมห้วยหินฮ้าย หมู่ที่ 10 บ้านป่าเลาเหนือ ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง
จังหวัดแพร่ ส่วนที่ 1 ถมดินกว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ส่วนที่ 2 ถมดินกว้าง
3.00 ม. ยาว 16.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. งบประมาณ 32,500 บาท
2. โครงการซ่อมแซมตลิ่งคอท่อเหลี่ยมทางสายไปฌาปนกิจสถานบ้านป่าเลา หมู่ที่ 10 บ้านป่าเลาเหนือ
ตาบลสะเอียบ อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ถมดินเสริมตลิ่ง กว้าง 3.00 ม. ยาว 18.00 ม. พร้อมจ้างเหมา
รถแม็คโครปรับแต่งคันทาง จานวน 16 ชั่วโมง งบประมาณ 27,200 บาท
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยคลั่ง หมู่ที่ 10 บ้านป่าเลาเหนือ ตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ จ้างเหมารถแม็คโคร จานวน 40 ชั่วโมง งบประมาณ 60,000 บาท
4. โครงการจ้ า งเหมาซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง หมู่ ที่ 10 บ้ า นป่ า เลาเหนื อ ต า บลสะเอี ย บ อ าเภอสอง
จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายเสาร์ อินศรี – บ้านนายสมชาติ แก้วแกมเกตุ) ถมดินลูกรังกว้าง 4.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.35 ม. ยาว 86.00 ม. งบประมาณ 15,600 บาท
รวมเงินงบประมาณ 135,300 บาท
รวมจานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 990,800 บาท

1.ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563...

-61. ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 ที่กันเงินไว้
-จะทาเรื่องแหล่งน้าก่อน เช่นงานก่อสร้าง ถนนจะทาอีกรอบ ตอนนี้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างต่ากว่าหนึ่งแสนบาท เป็นการ
ดาเนินการแบบตกลงราคา ระเบียบแต่ก่อนรวมกันเกิน หนึ่งแสนบาท งานต่อไปภาคหน้า ขอเปลี่ยนผู้รับเหมาที่รอไม่ได้
ของงานปีงบประมาณ 2563 หมู่7 เสร็จจากการเบิกจ่ายแล้ว นอกนั้นไม่ได้ดาเนินการเลย รอๆกันไป
ตอนนี้ยังทาสัญญาต่อไม่ได้ ไม่มีผู้รับจ้างมาทางานให้ รอจนเข้าหน้าฝนมาแล้ว งานก็ออกมาไม่ดี มีปัญหาคุมงานยากมาก
ถ้าตกลงกันได้ในวันนี้ อาทิตย์หน้า จะเริ่มออกพื้นที่ไ ด้เลย หมู่4 บ้านนาหลวง พื้นที่ติดป่า หลัง วันที่ 23 กรกฎาคม
ไปให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด ถ้าเป็นพื้นที่ป่า ยังดาเนินการอยู่ก็รับผิดชอบไป
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ตอนแรกที่ให้พื้นที่หาผู้รับเหมาเองนั้น งานก็ทาออกมาช้ามีการติดขัดเกี่ยวกับปัญหาหลายๆอย่าง ที่ได้เรียกประชุมวันนี้
คือมาแก้ไ ขปัญหาอยากให้มีการซ่อมสร้างให้มีความรวดเร็วกว่าเดิม งานไม่ค้าง ที่มาถกปัญ หากันวันนี้ ให้ท่านเลือก
ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ง านก่ อ สร้ า งออกมารวดเร็ ว และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นก็ มี ค วามเดื อ ดร้ อ น ในวั น นี้
ที่มารับทราบปัญหาก็คือ ร้านสถิตก่อสร้าง ร้านอานวยก่อสร้าง และร้านสมมิตรก่อสร้าง
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง
-ในงานก่อสร้างต่างๆ เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง งานก่อสร้างต่างๆที่ผ่านมากองคลังไม่ได้ดาเนินการเอง
ไม่ได้รับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทางานนั้นๆ ต่อไปขอให้เป็นหน้าที่ของกองคลังที่จะดาเนินการ
ตามขั้นตอนพัสดุทุกอย่าง การทางานแบบนี้เป็นการทางานย้อนหลังกลับไปอีกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เอกสารผิดพลาดกลั บมา
แก้ไขไม่ทันการณ์ เพราะเวลาไม่พอเพียงกับเหตุการณ์จริง สถานการณ์ไ ม่เอื้ออานวยให้ เวลาที่ทาเอกสารต้องคุมด้วย
ระบบทุกอย่าง ขอให้การทาเอกสารเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมันเอง
-ปัจจุบันนี้การทางานมันได้เปลี่ยนไปหมด มันสับสนไปหมด ไม่รู้ขั้นตอนไปถึงไหนอย่างไร กองคลังต้องรอรับเอกสารอย่าง
เดียว ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเลย การทางานแบบนี้รู้สึกอึดอัดมาก แก้ไขปัญหาไม่ทันถ้าทุกคนมีผู้รับจ้างอยู่แล้ว มาคุยกัน
ให้รีบทางานให้เสร็จสิ้น
-กองคลังมีปัญหาเรื่องการทางานก่อสร้างมาหลายปีแล้ว ถ้าสมมุติมีการเลือกตั้งไปแล้ว คนเดิ มๆกลับเข้ามา เราจะมานั่ง
คุยปัญหาเดิมๆนี้กันอีกรอบและปฏิบัติให้มันมีความรวดเร็วขึ้น
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-งานหนัง สือต่างๆนั้น ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วหลายรอบ หลายครั้ง เพื่อให้ง านมันออกมาด้วยความรวดเร็ว และไม่ล่าช้า
เช่นงานของกองงานไหนรับ ผิดชอบโดยตรง จะให้สานัก งานปลั ด ลงเลขที่รับ และส่ง หนัง สือ ต้นฉบับ ไปให้ก องนั้น ๆ
ดาเนินการโดยเร็ว เราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นมานานแล้ว จะเห็นได้ว่าทุกกองงานสามารถดาเนินการได้เลย
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง
-ทบทวนตามที่ ผอ.กองคลังกล่าวชี้แจง
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเดิม...

-7ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเดิม 1.ช่างสารวจ และประมาณการค่างาน 2.เสนอผู้บริหารอนุมัติ 3. อนุมัติแล้ว 4. บันทึกเสนอ
เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ 5. เจ้าหน้าที่พัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และเข้าเน้นตรงผู้มีความรู้ด้านช่าง
ด้วย จึงมีการดาเนินการไปตามนั้น
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ
-ในส่ว นของการเบิ กจ่า ยเงิน งบประมาณ เราจะยืม เงิน สะสมจ่า ยไปก่อน 3 เดือนแรก นาเงินงบประมาณในหมวด
เงินสาธารณภัย ที่ได้ตั้งไว้ 1 ล้านบาท เราจะไม่นาเงินสะสมไปจ่ายขาด ให้นาเงินที่ตั้ง ไว้ในงบสาธารณภัยไปจ่ายก่อน
งบประมาณด้านไหน ให้จ่ายด้านนั้นหมดไปก่อน จังหวัดเขาถึงจะช่วยในเรื่องงบประมาณมาให้
-แจ้ง สมาชิกทุกหมู่ โดยเฉพาะบ้านป่าเลามีน้าหลากเข้ามาทุกปี ทางเดินสัญ จรไปมามันขาด ให้สมาชิกฯแจ้ง เข้ามาที่
อบต.สะเอียบได้เลย แจ้งที่กองช่าง เราจะได้ใช้อานาจนายก อบต.ทาที่หน้างานที่เสียหายได้เลย มันมีความรวดเร็วอยู่มาก
เป็นงานที่รอไม่ได้ก็ต้องทาเลยในเวลากระชั้นชิด ที่เร่ง ด่วนตรงนั้น ถ้าเวลาเลยผ่านไปก็จะทาไม่ได้เพราะสถานการณ์
ไม่เอื้ออานวยให้ ถ้าเป็นงานด่วนที่กล่าวมานี้ ให้แจ้งเลย ถ้ามันเสียหายแล้ว แจ้งด่วนได้เลย ไม่ต้องรอเวลา
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สมาชิกในที่ประชุมคงรับทราบกันทุกหมู่บ้านแล้ว ขอให้นาไปปฏิบัติ
ที่ประชุม

-รับทราบ
4.2 การแจ้งการลาของสมาชิกสภาฯ ในการไม่เข้าร่วมประชุมงานขององค์การบริหารส่วนตาบล

สะเอียบทุกครั้ง
4.3 การมอบหมายการเข้าร่วมงานทั่วไป งานพิธีการต่างๆ ของสมาชิกสภาฯ
-เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ได้เข้าร่วมพิธี โดยแบ่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
คื อ ส านั ก งานปลั ด และ กองคลั ง เข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ หอประชุ ม ที่ ว่ า การอ าเภอสอง โดยไม่ เ ห็ น สมาชิ ก สภาฯ
เข้าร่วมจะมีบางท่านเท่านั้นที่ไปร่วม ขอเสนอให้ทางสภาฯ แบ่งคนไปร่วมงานพิธีด้วย
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาฯ
-ก็ ข อให้ ส มาชิ ก สภาฯทุ ก ท่ า นที่ รู้ ตั ว ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ฯ ในวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 25 63 ขอให้ เ ข้ า ร่ ว มในวั น ที่
23 ต.ค.2563 ทุกคนด้วย
ที่ประชุม

-รับทราบ
4.4 การทักท้วงจากสานักตรวจเงินแผ่นดินจัง หวัดแพร่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในปีง บประมาณ 2554
ในการจัดซื้อยาเบื่อหนู และจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพ เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท

นางสาวสุภาวดี...

-8นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ
-ที่ผ่านมาการจัดซื้อตามระเบียบ มันข้ามขั้นตอนไปอย่างรวดเร็ว ช่วงการดารงตาแหน่งตอนปี 2554 ประธานสภาฯ
คือ นายอุดม ศรีคาภา และนายชุม สะเอียบคง เป็นนายก อบต.สะเอียบ
-ของปีงบประมาณ 2554 งานอะไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ สานักตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงมา ทางสภาฯองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะเอียบ ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย ที่ผ่านมานานแล้ว ทาง สตง.จังหวัดแพร่ เขาให้คืนเงิน จานวน 2 รายการ
เป็นจานวนเงิน 150,000 บาท ตอนนี้ อบต.สะเอียบ ได้หาทางชดใช้เงินคืนเข้าคลัง ประมาณ 4 หมื่นกว่าบาท
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง
1. เงินอุดหนุนอาหารให้กับโรงเรียนท่าวะ จานวน 20,800 บาท
2. การจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและยาเบื่อหนู จานวน 150,000 บาท
ซึ่งทาง อบต.สะเอียบ ได้ดาเนินการจ่ายให้เกี่ยวกับอาหารเด็กที่เป็นอานาจของ อบต.สะเอียบ แต่ อบต.สะเอียบ
ต้ อ งด าเนิ น การเอง ไม่ ใ ช่ ใ ห้ เ งิ น ไปกั บ ทางโรงเรี ย นท่ า วะ สตง.ทั ก ท้ ว งต้ อ งคื น เงิ น จ านวนนี้ เข้ า คลั ง
ยอดเงิ น 20,800 บาท ตอนนี้ ร วมยอดค้ า งจ่ า ย เป็ น 170,000 บาท คื น ไปแล้ ว 40,000 บาท
คงเหลือ 130,000 บาท เพิ่มต้องคืนค่า กล้องวัดมุมอีก 20,000 บาท รวมเป็นค้างคืนเงิน 150,000 บาท
ต่อไปทางสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ จะไม่ถามอีกแล้ว ให้แจกแจงไปเลย ใครเป็นผู้รับผิดชอบจานวน
กี่บาท สัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ ความรับผิดชอบ
-ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทุกกองงานต้องทาเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ e-LAAS ให้สมบูรณ์ทุกส่วนงาน
อบต.สะเอียบได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 2553 ในการนาข้อมูลเข้าระบบ สานักตรวจเงินแผ่นดินจัง หวัดแพร่
ชี้แจงในปี 2564 ให้นาเอาระบบหนี้สินทั้งหมด จานวน 150,000 บาท ให้ตั้งคนรับสภาพหนี้ ทั้งหมด ให้บุคคลเหล่านี้
เป็นลูกหนี้ เขาจะให้คืนเงินเข้าคลังทุกเดือน หลายๆฎีกาที่ถูกทักท้วงเป็นจานวนเงินที่เยอะ นับตั้งแต่ปีนั้น เขาก็ไม่ได้ที่จะ
หยุดตรวจสอบเรา ที่ สตง.ตรวจสอบเขาให้ชี้แจงรายละเอียดของยาเบื่อหนู และปุ๋ยชีวภาพ อาจพอมีความหวังอยู่บ้าง
ที่จะทาให้ อบต.สะเอียบ ไม่ได้คืนเงินเข้าคลัง ต้องรอฟังคาตอบจาก สตง.จังหวัดแพร่ ทักท้วงมา
-จะเห็นได้ว่าข้าราชการมีความเสี่ยงสูงมากในการทางานร่วมกัน
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
-การทักท้วงของ สตง.จังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ 2554 เรื่องยาเบื่อหนู เรื่ องปุ๋ยชีวภาพ สานักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวานได้เข้าร่วมกับองค์กรซีตัง เขาพูดคุยถึงท้องถิ่นด้วย กับการถูก สตง.ท้วงติง
ท้ อ งถิ่ น ทุ ก ที่ มี จุ ด อ่ อ นของกฎหมาย เรื่ อ งทุ ก เรื่ อ งเป็ น ประโยชน์ กั บ ประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง เป็ น ความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชนอย่างแท้จริงด้วย หนอน เจาะกินพืช แต่ตาบลอื่นไม่เกิด มันมาเกิดระบาดที่ตาบลสะเอียบ เราต้องมีจุดแข็ง
ด้านกฎหมายด้วย โดยไม่ได้ รับการแก้ไ ขปัญ หา ฝากในที่ ประชุ มพิจารณา การมี นิติกรท้องถิ่ นเข้า มาประจาองค์ก ร
เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-เรื่องนิติกร ได้คิดไว้นานแล้ว แต่องค์กรของเรามีงบประมาณน้อย พอจะปรึกษากับผู้มีความรู้ข้างนอกได้บ้าง
แต่เห็นสมควรที่จะ...

-9แต่เห็นสมควรที่จะมีนิติกรไว้ในองค์กร เคยคิดไว้นานแล้ว มันติดที่งบประมาณเรามีน้อย
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง
-เดือนธันวาคม จะมีการตรวจสอบการเงินทุกปี ย้อนหลังไป 1 ปี แต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าได้รับการตรวจสอบแล้ว
จะทาให้เราเกิดความผิดพลาดได้น้อย และมีความยินดีมากที่จะได้รับการตรวจสอบ
ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สอบถามเรื่องจัดแข่งขันกีฬาดาเนินการไปถึงจุดไหนแล้ว สอบถามกองการศึกษาฯ
นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ
-กองการศึกษาฯ ได้จัดทาโครงการจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมนันทนาการตาบลสะเอียบ ประจาปี พ.ศ.
2563 ชื่อโครงการ โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรมนันทนาการตาบลสะเอียบ ประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นโครงการใหม่ กลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมดังนี้
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 ตาบลสะเอียบ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน หมู่บ้านละ 16 คน
-ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันประกอบด้วย
1.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ จานวน 4 คน อัตราคนละ 400 บาท จานวน 2 วัน รวมเป็นเงิน
3,200 บาท
2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนาม อัตราคนละ 200 บาท จานวน จานวน 2 คน จานวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 800
บาท
3.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขันมวยทะเล การแข่ง ขันชักคะเย่อ และการแข่ง ขันวิ่ง ผลัดขวดน้ามัน จานวน
3 คน อัตราคนละ 400 บาท จานวน 1 วัน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท
4.ค่าถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
4.1 รางวัลชนะเลิศ จานวน 5 ใบ ราคาใบละ 550 บาท รวมเป็นเงิน 2,750 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 5 ใบ ราคาใบละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ...

-10-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 5 ใบ ราคาใบละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 2,250 บาท
รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
4.2 ค่าเงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประกอบด้วย
-รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล ๆละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
4.3 รางวัลชนะเลิศสาหรับผู้ชนะการแข่งขันมวยทะเล ประกอบด้วย
-รางวัลชนะเลิศ จานวน 2 รางวัล ๆละ 500 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 2 รางวัล ๆละ 300 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 2 รางวัล ๆละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
4.4 ค่าเงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่งขันชักคะเย่อ ประกอบด้วย
-รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ๆละ 500 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล ๆละ 300 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล ๆละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
4.5 เงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่งขันวิ่งผลัดขวดน้ามัน ประกอบด้วย
-รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ๆละ 500 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล ๆละ 300 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัลๆละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
-ส่งรายละเอียดภายในวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563
จับสลากที่ อบต.สะเอียบ เจ้าหน้าที่รับเรื่องการแข่งขัน มีดังนี้ ครูบัญชา ผัดขัน/อบต.สะเอียบ/สภ.สะเอียบ ส่วนหนึ่ง
ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านไปบางส่วนแล้ว
6.2 นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
-แจ้ง เรื่องผู้ประกอบการขยะ เกลี่ยขยะลงหลุมไปแล้ว ในการขออนุมัติง บประมาณ เอารถไปปรับเกลี่ย ไม่ทราบถึง
ขั้นตอนไหนแล้ว ตอนนี้
นายแต๋ง อินทา...

-11นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-หมา แมว ไม่ควรนาไปทิ้งบ่อขยะ ขยะส่งกลิ่นรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียง การปรับเกลี่ยนั้นจะดาเนินการให้ ได้มอบงาน
ไปเมื่อวานแล้ว
6.3 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าสานักปลัด
-เรียนท่านนายก อบต./และสมาชิกทุกท่าน อบต.ไม่มีบ่อขยะประจา จะมีที่ร่วมดาเนินการอยู่ 8 บ่อขยะ ในเขตพื้นที่
ทั้งหมด ไม่ใช่ที่บ่อที่รับผิดชอบโดย อบต.สะเอียบ เป็นพื้นที่ป่า ไม่มี นส.3/ไม่มีโฉนด/ ส่วนของหมู่ 4 บ้านนาหลวงเราได้
มีข้อตกลงกันไว้แล้วในสัญญา เรื่องการปรับเกลี่ย เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา ที่จะต้องจัดการไม่ให้มีขยะตกค้าง
-บ้านดอนชัย หมู่ 1 และบ้านดอนชัยสักทอง /หมู่ 9 มีปัญหามากที่สุด แก้ไขได้ยากที่สุด ประชาชนในหมู่บ้านให้ความ
ร่วมมือกับ อบต.น้อยที่สุด ในการเชิญเข้ามาร่วมประชุมหารือเรื่องสาคัญ ต่างๆ ที่ไ ด้แจกหนัง สือเชิญ เข้าร่วมประชุม
ก็ไม่เคยมาเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะหมู่ 9 มาแค่ 1 คน ผู้นาไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมงานต่างๆของ อบต.
สะเอียบ ส่วนบ้านดอนชัย หมู่ 1 มาร่วมประชุมบ้างมากกว่ากว่าหมู่ 9 จะเห็นได้ว่าเรื่องต่างๆ สะท้อนให้เห็นปัญ หา
มาให้เราแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
-ในบ่อขยะของ หมู่1 และ หมู่9 จะมีหิน ดิน ทราย ของบ้านเก่าๆ ที่ชาวบ้านนามาทิ้งในบ่อขยะทั้ง หมด ซึ่ง บ่อขยะได้
ล้อมรั้วเอาไว้หมดแล้ว จะมีชาวบ้านขนกิ่งไม้ทะลุรั้วพังลงมา ตอนนี้ไม่ทราบว่าได้แก้ไขไปหรือยัง ในปี 2564 ทุกสัญญา
ที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว จานวนผู้รับจ้าง 3 ราย ที่เข้ามาจัดเก็บขนขยะ คุณจะต้องฝังกลบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง
-การจ้างเหมาผู้รับจ้าง จ่ายเดือนละ 1 หมื่นบาท ในหนึ่งปีคิดให้เขาไป 120,000 บาท ปริมาณขนขยะ เขาฝังกลบดี
ก็จ ะดี ถ้ า ปริ ม าณเยอะมั น จะเกิ นความสามารถของผู้ รั บ จ้ า งเขา การฝั ง กลบปริม าณขยะที่ เ ยอะจะท าให้ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า
อบต.จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลตรงจุดนี้ด้วย ในส่วนที่กล่าวถึงการดูแลบ่อขยะนั้น อบต.สะเอียบได้ดาเนินการ
จัดเก็บค่าขนขยะจากผู้รับจ้างไปแล้ว จะต้องมีส่วนดูแลและรับผิดชอบได้บางส่วน จะตอบคาถามตรงจุดนี้ไ ด้ว่าใคร
ได้รับประโยชน์ที่สุดในโครงการนี้ ก็คือ อบต.นั่นเอง
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
-อบต.สะเอียบอาจไม่มีความถูกต้องในเรื่องการเก็บขนขยะ แต่ต้องการให้แก้ไ ขปัญ หาตรงเมื่อไหร่ อบต.จะมีรถเก็บ
ขนขยะที่ถูกต้อง เราต้องมานั่งช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้มากกว่า เพราะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องขยะมาก
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-ปัญหาเรื่องขยะ ของทั้ง 2 หมู่บ้าน ต้องช่วยกันและร่วมมือกันแก้ไขทุกฝ่าย
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าสานักปลัด
-การประชุมสภาฯเมื่อปี 2562 จะขอให้หมู่บ้านทาหนังสือมาที่ อบต.
โดยขอให้ส่งประชาคม...

-12โดยขอให้ส่งประชาคมหมู่บ้าน รูปถ่าย จุดพิกัด นับแต่นั้นมาก็ยังไม่ได้ส่งมาที่ อบต. โดยอบต.จะส่งให้อุทยานแห่งชาติ
แม่ยมเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลนาเสนอเรื่อง
การขออนุญาตดาเนินการในพื้นที่เขตป่าอุทยาน เพื่อจะได้มาบริหาร
จัดการเรื่องบ่อขยะ 8 จุด
6.4 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ
-ขอความร่วมมือทาบุญทอดกฐินบ้านป่าเลา ตอนนี้เงินเก็บไปแล้ว 700 บาท สมาชิกยังไม่ได้ครบทุกคน ยังมีบางคน
ที่จะต้องขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-งานกฐินบ้านป่าเลา ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย ก็ยังดี เป็นกัณฐ์บุญ กัณฐ์ทาน ในพื้นที่ตาบลสะเอียบ
6.5 นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง
-1.งานก่อสร้างต่อไปนี้กองคลังรับผิดชอบตามระเบียบปฏิบัติ
2.ท่านสามารถเลือกผู้รับเหมาได้
3. แจ้งกองคลังให้ทราบก่อน ว่าจะเลือกผู้รับจ้าง
4. กองคลังจะได้มีการเตรียมงานไว้ก่อน เพื่อความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม

-รับทราบ

นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
-สมาชิกในที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะนาเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา 14.25 น.
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