
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 4  ธันวาคม  2563 ครั้งท่ี 3/2564 

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 ลา 
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา ลา 
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
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 ลา 
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย  ปั๋นจา ลา 
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน  
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง ลา 
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยาง

กูร 
ปลัด อบต.สะเอียบ สุภาวดี  ธรรมไชยาง

กูร 
 

22 นายเกษม กันทะวงศ์ รพ.สต.บ้านนาหลวง เกษม กันทะวงศ์  
23 นายธีระโชติ หล่ายโท้ รร.บ้านป่าเลา ธีระโชต์ หล่ายโท้  



24 นายวิทยา เปาป่า พนักงานพิทักษ์ป่า วิทยา เปาป่า  
25 นายสันติ พิริยพรวิจิตร พนักงานพิทักษ์ป่า สันติ พิริยพรวิจิตร  
26 นส.เจนจิรา ดอนแก้ว พนักงานพิทักษ์ป่า เจนจิรา ดอนแก้ว  
27 นายชัยณรงค์ พลัดพรหม พนักงานพิทักษ์ป่า ชัยณรงค์ พลัดพรหม  
28 นายกฤษดา แซ่ตั้ง จนท.แม่ยม กฤษดา แซ่ตั้ง  
29 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ รัตนา ยะกุมาร  
30 นางละอองดาว ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง

ช านาญการ 
ละอองดาว ดอนแก้ว  

31 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ ชมพูมิ่ง  
32 นส.รัตนาภรณ์ ถาวร ธุรการโรงเรียนบ้านท่า

วะ 
รัตนาภรณ์ ถาวร  

33 นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ สลักหล่าย  
34 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอีย

บคง 
 

35 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

36 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขต
วิทย ์

 

37 นายอนุสรณ์ ทองค า นายช่างโยธาช านาญ
งาน 

อนุสรณ์ ทองค า  

38 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วุฒิชัย ตุ้ยดา  
39 นส.สุภาพร โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษา

ช านาญการ 
สุภาพร โพรงแก้ว  

40 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
41 นายจตุพล ใจเฉลา นายช่างโยธา จตุพล ใจเฉลา  
42 นายอนวัช ขันทะรักษ ์ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อนวัช ขันทะรักษ์  
43 นส.ชลดา ขันทะรักษ์ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ชลดา ขันทะรักษ์  
44 นส.พิชญา ขันทะรักษ์ พนักงานจ้าง อบต. พิชญา ขันทะรักษ์  
45 นายศุภักษร ดอนแก้ว พนักงาน อบต. ศุภักษร ดอนแก้ว  
46 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ 
ทัศนีย์ นาระเดช  

47 นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

วิไลวรรณ ดอนแก้ว  

48 นส.ธิติสรณ ์สายทอง เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติงาน 

ธิติสรณ์ สายทอง  

49 นายกิตติภพ ขันทะรักษ์ พนักงานจ้าง อบต. กิตติภพ ขันทะรักษ์  
50 นส.นิภาพร แสนอุ้ม พนักงานาจ้าง อบต. นิภาพร แสนอุ้ม  
51 นส.อัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน 
อัมพร กับปินะ  

 

 

 



 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 4  ธันวาคม  2563 ครั้งท่ี 3/2564 

ผู้มาประชุม 

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

ลา 1. นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 

    2. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 

    3. นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 

    4. นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 

    5. นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 

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  ลา  
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  ลา 
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4   
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5    
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  ลา 
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  ลา  
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 

 
19.นายอภิชาติ สร้อยเงิน... 
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19. นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10   
20. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10  ลา 
21. นส.สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต.สะเอียบ 
22. นายเกษม   กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
23. นายธีระโชติ  หล่ายโท้   รร.บ้านป่าเลา 
24. นายวิทยา  เปาป่า   พนักงานพิทักษ์ป่า 
25. นายสันติ  พิริยพรวิจิตร  พนักงานพิทักษ์ป่า 
26. นส.เจนจิรา  ดอนแก้ว  พนักงานพิทักษ์ป่า 
27. นายชัยณรงค์ พลัดพรหม  พนักงานพิทักษ์ป่า 
28. นายกฤษดา  แซ่ตั้ง   เจ้าหน้าท่ีแม่ยม 
29. นางรัตนา  ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษาฯ 
30. นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
31. นส.รัตนาภรณ์ ถาวร   ธุรการโรงเรียนบ้านท่าวะ 
32. นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง   สจ.แพร่ เขต 2 
33. นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
34. นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
35. นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
36. นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
37. นายอนุสรณ ์ ทองค า   นายช่างโยธาช านาญงาน 
38. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
39. นส.สุภาพร  โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
40. นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด 
41. นายจตุพล  ใจเฉลา   นายช่างโยธา 
42. นายอนวัช  ขันทะรักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
43. นส.ชลดา  ขันทะรักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
44. นส.พิชญา  ขันทะรักษ ์  พนักงานจ้าง อบต. 
45. นายศุภักษร  ดอนแก้ว  พนักงาน อบต. 
46. นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
47. นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
48. นส.ธิติสรณ์  สายทอง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
49. นายกิตติภพ  ขันทะรักษ ์  พนักงานจ้าง อบต. 
50. นส.นิภาพร  แสนอุ้ม   พนักงานจ้าง อบต. 
51. นส.อัมพร  กับปินะ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.... 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.  แนะน าหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1.1 นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิค
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
  1.2 นายภัทรวัฒน์ เป็นสุข ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีปกครองปฏิบัติงาน ย้ายมาจากท่ีท าการปกครองจังหวัด
พะเยา 
  2. ส านักงานอ าเภอสอง แจ้งการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจ าปี 
2564 จะมีการเดินรณรงค์เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ประมาณเดือน ธันวาคม 2563 
  3. ส านักงานอ าเภอสอง แจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พิธีช่วงเช้า     
จะมีพิธีวางพานพุ่ม การถวายบังคม/การแต่งกายข้าราชการชุดปกติขาว/ประชาชน เส้ือโทนสีเหลือง การแต่งกาย       
โปรดแต่งกายสุภาพ 
  4. ส านักงานอ าเภอสอง แจ้งก าหนดออกหน่วยบริการโครงการอ าเภอ ยิ้มเคล่ือนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ในวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนชัย หมู่ ท่ี 1 ต าบลสะเอียบ        
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการในวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
สมาชิกท่านใดมีสินค้าโอท็อป สามารถจัดต้ังโชว์จัดซุ้มสินค้าได้ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะผู้บริหาร     
ครั้งท่ี 2/2564 หรือไม่ อย่างไร ขอเรียนเชิญน าเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

 3.1 การซ่อมแซมหมู่บ้านใดท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ให้รีบด าเนินการ หมู่8 ท าสัญญาไปแล้ว หมู่บ้านใดท่ียังไม่
ด าเนินการ ให้รีบติดต่อประสานงานด่วน 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 โครงการท่ีกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้รีบด าเนินการ  

นายแต๋ง  อินทา... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-โครงการกันเงินของปีท่ีแล้ว ได้มอบหมายให้กองช่างติดตามงานโครงการท้ังหมด บางพื้นท่ีติดอยู่ในเขตป่า ให้เขาไปคุย
กันเอง ให้ท่านพยายามติดตามงานท่ีกองช่าง คาดว่าประมาณการคงเกือบเสร็จแล้ว ผ่านมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว     
ผอ.กองช่าง ติดภารกิจด่วน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ แจ้งให้ทุกหมู่บ้านรับทราบ 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

  4.2  โครงการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ 2564       
ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2564 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญหัวหน้าไฟป่าแม่ยมน าเสนอในท่ีประชุม 

เรียนนายก อบต.สะเอียบ/รองนายก อบต.สะเอียบ/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ ตอนนี้ทางไฟป่าแม่ยม ยังไม่ได้รับแจ้งให้
ด าเนินการจากทางอ าเภอสอง ถ้ามีหนังสือแจ้งมาให้ด าเนินการแล้ว จะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบอีกที 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ คงต้องรีบด าเนินการท าป้ายไวนิล เพื่อร่วมเดินรณรงค์ จะเริ่มท่ีวัดดอนชัย 
เหมือนปีท่ีแล้ว เรื่องไฟป่าเป็นวิธีการปฏิบัติ หารือในวันนี้ ควรจะท าอย่างไรอยากได้ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม เพราะใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดและถือได้ว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าหมู่บ้านสามารถบังคับบัญชาได้โดยตรง 

สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม 

-จากงบโควิดฯท่ีได้มาหมู่บ้ านละ 6 คน ประจ าอยู่ตามจุดเส่ียง เฝ้าระวัง คอยดูสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ              
เป็นการเฝ้าระวังป่าเน้นในด้านคัดกรอง การเข้าป่าโดยไม่มีบัตรผ่านคัดกรอง ก็จะสืบหาต้นตอ เดือดร้อนทางผู้ใหญ่บ้าน
ด้วย จ านวน 6 คน คนละ 9,000 บาท เป็นงบประมาณโควิดฯ เงินจะผ่านเข้าบัญชีแต่ละคน ไม่ผ่านบัญชีคนนอก  

นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ทางไฟป่าจะจ้าง หมู่บ้านละ 6 คน คนละ 9,000 บาท เฝ้าระวังป่า 3 เดือน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ เขาจะสรรหา       
มาอีกที และสมาชิกต้องดูแลในส่วนไฟป่าในครั้งนี้ด้วย เจ้าหน้าท่ีป้องกันภัยฯเรามีบุคลากรน้อยคน ต้องช่วยกันท างาน    
ในพื้นท่ี 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 4.3 การจัดหาแหล่งน้ าตุนไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง จัดการดูแลเรื่องน้ าอุปโภค บริโภค ในพื้นท่ีไม่มีใครแจ้งเข้ามา หมู่  5 แจ้งมา 2 ท่ี              
แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็เงียบหาย 

        ทางสมาชิกสภาฯ... 
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ทางสมาชิกสภา อบต.มาส่งหนังสือจะด าเนินการขุดลอกหน้าฝายกลางบ้าน       เป็นการเก็บน้ าไว้ในหมู่บ้าน ขอให้รีบ
ด าเนินการท าหนังสือเข้ามาหาท่ีกองช่าง อบต.สะเอียบ จะได้ส่งช่างเข้าไปส ารวจ   ในพื้นท่ีและดูสถานท่ีด าเนินการ ทาง
อ าเภอได้แจ้งทาง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เขาจะท าฝายเหมือนเช่นทุกปี ท่ีแม่ปุ๊ 

นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-หมู่6 บ้านดอนแก้ว จะท าท่ีแม่ปุ๊ อ าเภอสอง ยังไม่ได้ก าหนดวันมาให้ มีจุดเดียว ป่าเลาเหนือจะไม่มีน้ าไหลแล้ว          
ขอแจ้งในท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 4.4 การแก้ไขปัญหาถนนปลอดอุบัติเหตุ ท าให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟส่องสว่าง
ทางหลวง 

- 

 4.5 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการน าเสนอในท่ีประชุมวันนี้ 

นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

-ยาเสพติด คุยกันแล้วรู้สึกปวดใจมาก หน่วยงานหลักไม่มีการติดตามผลงาน ไม่มีความจริงใจในการท างานเรื่องนี้      
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตอนนี้ คือ ลูกหลานบ้านเราติดยากันงอมแงม บางครอบครัวต้องหาเงินให้ลูกไปซื้อยามาเสพ                 
มาขาย เป็นการล าบากของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นปัญหาคุกคามอยู่ในตอนนี้ ลูกหลานใครไม่ติดยาเสพติดถือว่าโชคดีมาก         
ในการเจอแก๊งค้ายา ผมได้โทรไปบอกเจ้าหน้าท่ีหลายครั้งแล้ว เจอจะๆ มีพยานหลักฐานทุกอย่าง  แต่เจ้าหน้าท่ีไม่เคย
ด าเนินการได้เลย เสียเปล่าท้ังหมด อยากขอให้ท่านนายก อบต.สะเอียบ ช่วยจ้ีเรื่องยาเสพติด ให้ถึงท่ีสุด เพื่ออนาคต
ลูกหลานของต าบลสะเอียบ  

นายสันต์ แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ตอนนี้ทางต าบลสะเอียบ เจ้าหน้าท่ีต ารวจคนใหม่ท่ีมาแทนต าแหน่ง ไม่ได้สานต่อเรื่องยาเสพติด ข่าวก็เลยเงียบหายไป 
ยาเสพติดก็จะมี /1 คนขาย/ 2 คนเสพ /จะต้องด าเนินการสานต่อนโยบายต่อไป  

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-อยากน าเสนอในการท างานเรื่องยาเสพติด 1. อยากให้มีการประเมินผลงานแต่ละครั้ง  แต่ละปี มีคณะกรรมการ
ขับเคล่ือน มีการตั้งเป้าหมายไว้ ลดลงได้เท่าไร กี่เปอร์เซ็นต์ อยากให้เห็นเป็นรูปธรรม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-จากท่ีท่านท้ังสองได้น าเสนอท่ีประชุม ขั้นต้น น าของมาจากไหน จะแก้ไขโดยมีตู้หย่อนส าหรับให้ทุกหมู่บ้านหรือไม่      
ถึงจุดไหนจ้ีตรงนั้น จะเอาตู้ประจ าหมู่บ้านไว้เลยหรือไม่ อย่างไร ขอให้ท่ีประชุมน าเสนอด้วย 

        นายวิชัย... 
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นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 

-ให้ทุกหน่วยงานมานั่งถกปัญหาร่วมกัน ถ้าอย่างนั้นไม่จบ ให้หน่วยงานมาร่วมวิเคราะห์ด้วย จะได้แนวคิดใหม่ๆ          
และสามารถแก้ไขได้หลายๆจุดจากแนวคิดร่วมกัน 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-นายอ าเภอมอบหมายให้ปลัดป้องกันฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบ /ผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน/เจ้าหน้าท่ีต ารวจ/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/     
จะมีการนัดหมายประชุมภายในเดือน ธันวาคม 2563 อีกที  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 4.6 ขอและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-แจ้งมติท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี 2563 ในครั้งนี้เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 26  

ท่ีประชุม -รับทราบและเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 

 โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายได้มาซึ่ง
บริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท่ัวไป และจ้างเหมาอื่นๆ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 195,948 บาท 

 โอนเพิ่ม  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่าย เงินสมทบบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน
ท่ีขอโอนเพิ่ม 195,948 บาท 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

  5.1  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่ จะด าเนินการออกตรวจบ่อขยะ     
ภายในเดือนมีนาคม 2564 ขอให้แต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ด าเนินการฝังกลบ 

  5.2  ไฟไหม้บ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 เป็นไฟฟ้าลัดวงจร ไม่สามารถยับยั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ลงได้ ท่ีมีข่าว     
ไฟไหม้เกิดข้ึนคือมีการเปิดพัดลมไว้ให้ผู้ป่วยติดเตียง 

เป็นมอเตอร์ระเบิด ปิดประตูท้ิงไว้ เกิดการระเบิดขึ้น บ้านเราเป็นบ้านไม้ เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี เมื่อคณะกรรมการ
ช่วยเหลือได้เล็งเห็นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนของหมู่ 6 เกิดจากใช้ไฟเกินก าลัง คัดทเอ้าท์ระเบิด ส่วนหมู่ 3        
พัดลมมี มอก. หรือไม่ อย่างไร เกิดจากการละลายของพลาสติก 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 

        6.1นายสมบัติ... 
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   6.1  นายสมบัติ สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

1. ปัญหาจราจร 2. ปัญหาขยะ 3. ผู้สูงอายุ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ ภัยแล้งอยากจะเสนอ น้ าบนดิน    
จะไม่มีแล้ว ถ้าไปขุดจะมีน้ าใต้ดิน ขุดดินให้ลึกลงไปอีก 2-3 เมตร เป็นการกักเก็บน้ าลงสู่ใต้ดินใช้ประโยชน์ จะได้แก้ไข
ปัญหาได้ถูก  

  6.2 นายเกษม กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

ผู้ป่วยโควิดถ้าติดตาม เจอต้องรายงานโรงพยาบาล  

1. ใกล้ท่ีสุดคือ กินร้อนช้อนกลาง ยังคงต้องท าอยู่ตลอด ศูนย์แก้ปัญหาโรคยังต้องท าอยู่  การเตรียมการ             
รับการระบาดรอบ 2 ทุกหมู่บ้านต้องมีส ารองไว้ ถ้าระบาดเยอะกว่าเดิม จะไปกักตัวไว้ที่ไหน ถ้าป่วยจริงจะไปอยู่
ไหน ต้องหาท่ีรองรับไว้ด้วย ต้องก าหนดไว้ก่อน 

2. ไฟป่า เราเคยพูดกันมาทุกปี ผลสุดท้ายก็ไหม้หมด มีมาตรการออกมาไม่สามารถป้องกันได้ หรือว่ามาหารือ 
อยากให้หมดทีเดียวไม่ให้มันเกิดอีก น่าจะมีการเพิ่มบทบาทแต่ละฝ่าย อยากให้ก าหนดหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายให้
ชัดเจน เช่นไฟฟ้า อบต. ผู้น าหมู่บ้าน ถ้าไม่มีก าหนดก็ออกมาเหมือนเดิม ไม่มีเปล่ียนแปลง ค่าใช้จ่ายของแต่ละปี
มีเยอะมาก การท างานไม่มีประสิทธิภาพ เปล่าประโยชน์ เสียเงินเปล่า ถ้าท าแบบท่ีว่าไปจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า 

3. ภัยแล้ง ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ผมเคยเสนอมาทุกปี ให้แต่ละหมู่บ้านจัดหาแหล่งน้ า เพื่อการดับไฟ หากเกิด
อัคคีภัยในหมู่บ้านจะเอาไม่ทัน สายในล าห้วยมีแต่ก้อนหิน ไม่มีน้ าไหลผ่าน ต้องขุดแหล่งน้ าประจ าหมู่บ้านไว้ 
เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง 
 ท่ีประชุม -รับทราบ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 14.50 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 

 


