
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 15  มกราคม  2564 ครั้งท่ี 4/2564 

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 ลา 
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  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย  ปั๋นจา  
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  ธรรมไชยางกูร  

22 นส.จิรธิดา  ศรีวุฒิ นักวิชาการ
สาธารณสุข(ชก) 

จิรธิดา ศรีวุฒิ  



23 นายสุพจน์  ศรีค าภา ผู้ช่วย หมู่ 6 
 

สุพจน์ ศรีค าภา  

24 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
25 นายวินัย สาใจ โครงการพัฒนาป่าไม้

ตามแนวพระราชด าริ
บ้านแม่พร้าว 

วินัย สาใจ  

26 นายวิทยา เปาป่า พนักงานพิทักษ์ป่า วิทยา เปาป่า  
27 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
28 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
29 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ ชมภูมิ่ง  
30 นางอิศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
31 นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบล

สะเอียบ 
สมมิ่ง เหมืองร้อง  

32 นายเกษม  กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนา
หลวง 

เกษม กันทะวงศ์  

33 นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง
ช านาญการ 

ละอองดาว ดอนแก้ว  

34 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

35 นายอนุสรณ์ ทองค า นายช่างโยธาช านาญ
งาน 

อนุสรณ์ ทองค า  

36 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ช านาญงาน 

วุฒิชัย ตุ้ยดา  

37 นายรัชชานนท์  ยืนยง พนักงาน อบต. รัชชานนท์ ยืนยง  
38 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์ฯ

ปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  

39 นส.อัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

อัมพร กับปินะ  

40 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป
ช านาญการ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

41 นางวิไลวรรณ  ดอนแก้ว นักวิชาการเงินฯ
ช านาญการ 

วิไลวรรณ ดอนแก้ว  

42 นส.สุภาพร โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

สุภาพร โพรงแก้ว  

43 นส.ชลดา ขันทะรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ชลดา ขันทะรักษ์ 
 

 

44 นส.พิชญา ขันทะรักษ์ พนักงาน อบต. พิชญา ขันทะรักษ์  
45 นายพยับ  หม้อดี พนักงาน อบต. พยับ หม้อดี  
46 นายอนวัช  ขันทะรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
อนวัช ขันทะรักษ์  

 

 

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันศุกร์ท่ี 15  มกราคม  2564 ครั้งท่ี 4/2564 

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ลาประชุม  1. นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 

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 ลา 
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4   
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5    
11. นายชัพวิชญ์  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   
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  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต.สะเอียบ 
22. นส.จิรธิดา  ศรีวุฒิ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
23. นายสุพจน์  ศรีค าภา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 

 
 

24.นายสุรชาติ... 
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 24.นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 

25. นายวินัย               สาใจ                         หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ           
บ้านแม่พร้าว 

 26. นายวิทยา  เปาป่า   พนักงานพิทักษ์ป่าไม้ 
 27. นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด 
 28. นางรัตนา  ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษา 
 29. นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง   สจ.แพร่ เขต 2 
 30. นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
 31. นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง  สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 
 32. นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
 33. นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
 34. นางตุลารัตน์ แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 35. นายอนุสรณ์  ทองค า   นายช่างโยธาช านาญงาน 
 36. นส.ธิติสรณ์  สายทอง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 37. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน 
 38. นายรัชชานนท์ ยืนยง   พนักงาน อบต. 
 39. นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ 
 40. นส.อัมพร  กับปินะ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 41. นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 42. นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 43. นส.สุภาพร  โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 44. นส.ชลดา  ขันทะรักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 45. นส.พิชญา  ขันทะรักษ ์  พนักงาน อบต. 
 46. นายพยับ  หม้อดี   พนักงาน อบต. 
 47. นายอนวัช  ขันทะรักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- แนะน าหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
1. พ.ต.อ.บ ารุง  น้อมเศียร ต าแหน่ง ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรสอง ย้ายมาจากสถานีต ารวจภูธรลอง อ าเภอลอง 

จังหวัดแพร่ 
2. พ.ต.ท.ถนอม  นาธิเลิศ ต าแหน่ง สารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรสะเอียบ ย้ายมาจากสถานีต ารวจภูธรแม่อ้อ 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

3.นายคมสัน... 
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3. นายคมสัน ดอยลอม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ท าหน้าท่ีประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
และส่ิงแวดล้อมอ าเภอสอง 

4. นางสาวอรณิชา  จอพอ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พนักงานราชการ ย้ายมาจากศูนย์พัฒนาการ
เกษตรห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบต าบลบ้านหนุน 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะผู้บริหาร    
ครั้งท่ี 3/2564 หรือไม่ อย่างไร ขอเรียนเชิญน าเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ร า ย ง า น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ท่ี ไ ด้ กั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก ตั ด ปี                          
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-พระราชบัญญัติป่าสงวนตามท่ีเราได้ยื่นไปเมื่อ วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 เราได้ท าเอกสารยื่นย้อนหลังไปแล้ว          
แต่ท่ีท าใหม่ ก็ขอให้ยื่นใหม่อีกทีในปีนี้  

-โครงการ หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 8 หมู่ 9 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

-โครงการ หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 10 อยู่ระหว่างการจัดท ารูปแบบรายการ 

-หมู่ 7 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

-หมู่ 4 ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่า 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-กองช่างก็ได้สรุปโครงการของแต่ละหมู่บ้านแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจ้ง 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.2 การด าเนินการปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอสอง ศปก.อ าเภอสอง ครั้งท่ี 2/2564 ในการประชุม
เมื่อ วันท่ี  7 มกราคม 2564 

นายแต๋ง  อินทา... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้าร่วมประชุมวันเสาร์ที่ผ่านมา  
ท่ีอ าเภอสอง หลักๆจะเป็นอ านาจหน้าท่ีของปกครองท้องท่ี เป็นเจ้าภาพ ส่วนท้องถิ่นเป็นตัวเสริมไป สาธารณสุขก็เข้าร่วม
ด้วยในการประชุม จริงๆแล้วทางอ าเภอ เขาได้มอบหมายให้ทางก านันต าบลสะเอียบ รับมา จะให้ทางต าบลท าอย่างไรกัน
ต่อไป ส่วนท้องถิ่นผมก็ได้มอบหมายให้  รองนายกฯท้ัง 2 ท่าน ไปด าเนินการ ส่วนผมก็ได้น าน้ าด่ืมไปวาง 2 จุด         
ตอนหลังๆ ท่านก านันได้สอบถามมาถึงเรื่องค่าแรงคนอยู่ด่าน จะได้ค่าแรงทุกคนหรือไม่นั้น ท่ีเกริ่นๆไว้เขาแค่ต้องการ
งบประมาณในการเล้ียงข้าวให้ท่ัวถึงกัน ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดอธิบายในท่ีประชุม 

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 

-เรียนท่านายกฯ/และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ให้มีด่านตรวจ ของท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายให้ได้
เฉพาะเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่น/สมาชิกสภาอบต.ท่ีเข้าร่วมด าเนินการ/และ เจ้าหน้าท่ี อปพร.ท่ีด าเนินการทางด้านนี้       
ส่วนเจ้าหน้าท่ีอื่นๆเช่น สาธารณสุขเราเบิกจ่ายให้ไม่ได้ จะเป็นการถัวเฉล่ียให้เป็นค่าอาหารกับข้าวท่ีอยู่ด่านตรวจท้ังหมด 
ขอท าความเข้าใจ ขอให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกท่านในท่ีประชุมสามารถน าไปช้ีแจงให้ทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องตามท่ีแจ้งไป
นี้ ผู้ปฏิบัติจะอยู่กันคนละกรมฯ ปกครองกับท้องถิ่นและสาธารณสุข จะอยู่กันคนละกรมฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายรวมกันได้ 
ขอน าเรียนช้ีแจงในวันนี้ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ก็จะเป็นท่ีรู้กันตลอดว่า ทุกอย่างจะออกมาเป็นค าส่ังเร่งด่วนท้ังนั้ น จะให้ต้ังด่านในวันเสาร์อีก ก็ด าเนินการให้ไม่ทัน      
ก็เลยกลายเป็นตั้งด่านตรวจในวันอาทิตย์ 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 5.1  งานนโยบายและข้อราชการส าคัญจากนายอ าเภอสอง 

1. สถานการณ์และการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 

3. การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563/2564 

4. การขับเคล่ือน/บริหารจัดการขยะมูลฝอย และการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 5.2 ประเด็นเน้นหนักในการขับเคล่ือนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 14 ด้าน จากส านักงานอ าเภอ ดังนี้ 

 

       การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลัก... 
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การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ/การบริหารจัดการปัญหายาเสพติด/จัดการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย/      
จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกควัน/การส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชน/การพัฒนาภูมิภาคและการจัดการท่ีดิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาอาชีพ/ส่งเสริมการท่องเท่ียว/การพัฒนาสังคมศาสนาและวัฒนธรรม/งานศูนย์
ด ารงธรรม/ฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนา2019/จัดการส่ิงแวดล้อม/การบริหารจัดการขยะ/บริหารจัดการองค์กร
ท่ีดี 
-ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ก าหนดประเด็นหนักในการขับเคล่ือนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 14 ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาจังหวัดและก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลท่ีส าคัญ ภารกิจส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เมืองแพร่เมืองงาม 
ท่ีประชุม -รับทราบ 

 5.3 แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันส าคัญของไทย ประจ าปี 2564 จากส านักงานอ าเภอ 

วันท่ี 18 มกราคม 2564 กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประเภทกิจกรรม ถนน 

-ด้วยศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย เพื่อให้ส่วนราชการ และศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน
อ าเภอ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวันส าคัญของชาติไทย 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 

 6.1 เรื่องภัยแล้ง 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญ ผอ.กองช่าง น าเสนอในท่ีประชุม 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-งานโครงการของ หมู่ 4 กับโครงการ หมู่ 2 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างเซ็นต์เอกสาร ส่วนเอกสาร
รายละเอียดอยู่ท่ีนายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ รวบรวมรายละเอียดไว้แล้ว 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-หมู่  4 ได้แจ้งขอขุดน้ าหน้าฝายบ้าน เผ่ือในหมู่บ้านเกิดไฟไหม้ต่างๆ จะได้ใช้ทันท่วงทีไ ด้ ซึ่ งน้ าในฤดูแล้งนี้                  
จะหนักกว่าเดิมเยอะ ต้นไม้เริ่มตายลงเรื่อยๆ เราต้องหาทางป้องกันไว้ก่อน 

 6.2 เรื่องหมอกควันและไฟป่า 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

       -บ้านเราเป็นปัญหาทุกปี... 
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-บ้านเราเป็นปัญหาทุกปี บ้านเราอยู่ในป่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเน้นท่ีสะเอียบ บ้านเราป่าล้อมบ้าน เขาให้คัดกรอง
คนเข้าป่าด้วย เขาคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และจะมีมาตรการออกมา การท ามาหากินในท้องท่ี บางส่วนท่ีท าได้เม็ดเงินเข้ามา     
ได้จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านแล้ว ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย  

 6.3 เรื่องขยะมูลฝอย 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอหารือทุกท่านในวันนี้ เมื่อว่านไปประชุมท่ี อบต.เตาปูน มันมีการแตกแยกกันอยู่คือ บ้านป่าแดง บ้านนาไร่เดียว      
บ้านข่วงชมพู เกิดการไฟไหม้ขยะขึ้น ควันเหม็นคละคลุ้งเข้าหมู่บ้าน ส่งกล่ินเหม็น ท าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด           
เข้ามาในพื้นท่ีเตาปูน ผมก็คิดว่าเทศบาลจะอยู่ร่วมกับอบต.เตาปูน กลายเป็นคนละท่ี คนละแห่ง ท้องถิ่นได้คุยกันแล้ว
ต้ังแต่แรกคือท้ิงท่ีเตาปูน ทางด้านส่ิงแวดล้อมเขาไม่รับรองให้ ไม่มีอะไรบ าบัดได้ ในการเผาขยะ ผมจะเอาท่ีเทศบาลก่อน
เรื่องไฟไหม้ ก็ฟังๆเขาไป ส่วนเทศบาลก็ขอปิดบ่อขยะไว้ 3 เดือนจะไปท้ิงท่ี ต าบลทุ่งแค้ว ในระยะ 3 เดือน คัดแยกขยะ
เดิม ขายขยะ       รีไซเคิล ท่ีเขาเปิดรับซื้อไว้ ส่วนส่ิงท่ีเก็บไว้ไม่ได้ก็ฝังกลบลงดินไป  แต่เขาก็ท าบ่อเดิมอยู่ แต่เริ่มคัดแยก
ขยะก่อนท้ิงให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกอย่างจะหมดปัญหาไปจากบ้านเรา ขนไปท้ิงท่ีต าบลทุ่งแค้ว ซึ่งเขารับซื้อตันละ 
400 กว่าบาท เราไปส่งเขา เราต้องคัดกรองเป็นอย่างดีจากต้นทาง รับผิดชอบต้ังแต่ในบ้านมาเลย ต้ังแต่ต้นเพื่อง่าย      
แก่ทุกฝ่าย ขยะท่ีท าปุ๋ยได้ก็จะท าเป็นปุ๋ยไป ดูอยู่ก็ใช้เงินงบประมาณไม่น้อยเลย ถ้าจะเอาท่ีไหนสักแห่งหนึ่งต้องคิดให้นาน 
ฟังจากเสียงประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก ใกล้บ้านใครก็ไม่มีใครยินดีนัก ส่งกล่ินเหม็น 

-ท่ีเดิมเราก็ให้เขาปรับเกล่ียบ่อเดิมไปแล้ว นายอ าเภอได้มอบหมายไว้ว่านายกจะเอางบประมาณมาท าเส้นทางเองไม่ได้ 
ขอให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-เรียนท่านนายก/ท่านสจ.แพร่เขต2/ท่านปลัด/และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขยะเป็นปัญหา ป่าเป็นของอุทยานท้ังหมด          
พื้นท่ีท ากินท่ีจะท าก็เป็นป่าชุมชน ไม่สามารถน าป่าชุมชนมาท้ิงขยะได้ ท าทุกวิถีทางก็หมดสิทธิ์ ถ้าจะตัดสินใจท าแล้ว 
ขอให้ท าเลย ไม่ต้องรออะไรอีก ค่อยแก้ไขไปทีละจุด ชาวบ้านร่วมใจกันหมด ทุกหลังคาเรือนต้องร่วมมือกัน ต้องเซ็นต์     
ลงนามร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน น่าจะตัดสินใจร่วมกันตอนนี้เลย ก็รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าขืนเราส่งเอกสาร    
ไปยื่น เจ้าหน้าท่ีเขาก็ไม่รับ มันผิดระเบียบ ขอน าเสนอในท่ีประชุม 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. 

-เรียนท่านนายก/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

แก้ไขบ่อเดิม จุดเดิม ไม่มีปัญหา ต าบลสะเอียบเป็นพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติแม่ยม ท่ีเดิมนั้นเขาอนุโลมให้ด าเนินการ    
ได้อยู่ ท้ิงได้อยู่ แต่ถ้าจะย้ายไปท่ีใหม่จะได้หรือไม่นั้น มันผิดระเบียบอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะผิดแต่ข้าราชการ
ผิดมากกว่า ท้ังๆท่ีรู้ว่าผิดก็ยังด าเนินการให้ ความผิดมันเห็นชัดเจน 
ว่าท าไมถึงด าเนินการให้ ท่ีชาวบ้านเดือดร้อนก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่ง เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายออกไปไม่ถูกต้อง 
ข้าราชการต้องคิดหนัก 

 

       ต้องเห็นใจข้าราชการด้วยข้อนี้... 
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ต้องเห็นใจข้าราชการด้วยข้อนี้ ตอนนี้เงินงบประมาณเป็นของชาวบ้านเอง ประชาคมของหมู่บ้านร่วมกัน ในอนาคตเรา
อาจจะได้รับอนุญาตก็ได้ แต่เราไม่ทราบวันไหน ตอนนี้ต้องให้ทางหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง 
ในส่วนของเงินงบประมาณและประชาคมหมู่บ้าน 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-ท่ีท้ิงขยะถ้าจะย้ายไปท้ิงท่ีใหม่ขอให้ช่วยกันขับเคล่ือนด้วย ชาวบ้านขอให้ อบต.ช่วยขับเคล่ือนไปพร้อมกัน แก้ปัญหาไป
พร้อมกัน บางเรื่อง ช่วยดูรูปแบบของชาวบ้าน โดยไม่ละท้ิง ต้องดูการขับเคล่ือนไปพร้อมๆกัน และให้ด าเนินการให้
ชาวบ้านด้วย  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-มันด าเนินการกับคนมาก เป็นงบประมาณของชาวบ้านเอง ขอให้ชาวบ้านบริหารจัดการไปก่อน ถ้าหากพื้นท่ีได้รับ
อนุญาตแล้ว เราค่อยมาประชุมร่วมกันอีกที 

 6.4 นายวินัย สาใจ หัวหน้าโครงการตามแนวพระราชด าริบ้านแม่พร้าว 
เรียนท่านนายก ท่านสจ.ภิญโญ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ 

-ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการเกิดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บ้านแม่พร้าวได้ประชุมหารือกันแล้ว ไม่จัดงาน
ประเพณีปีใหม่อาข่า แต่จะจัดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อโซล่าเซลส์ เป็นไฟกิ่งตามทาง เพราะมันมืดมากตอนกลางคืน     
มองไม่เห็นทาง ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก ขอน าเสนอในท่ีประชุม 

 6.5 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม 
-เรียนท่านนายก ท่านสจ. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไฟป่าท่ีผ่านมา เดือนกุมภาพันธ์ มีการห้ามเผา งบประมาณโควิด
เข้าจุดตรวจคัดกรองคนเข้าป่าท้ังหมด ณ ตอนนี้ เกิดไฟไหมป้่าอย่างหนักมี จุดฮอตสปอร์ตขึ้นมาแล้ว ช่วงตอนเช้าหายใจ
ล าบากมาก เจ้าหน้าท่ีไฟป่าช่วยดับไม่ทัน ไปดับอีกท่ี ก็จะไปไหม้อีกท่ีหนึ่ง การห้ามการเผาขอให้อยู่ในช่วงนี้ด้วย          
มันจะช่วยเจ้าหน้าท่ีได้เยอะมากกว่าเดิม ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

 6.6 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-แจ้งข่าวดีสถานทูตประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งขอคณะกรรมการไปเซ็นต์ลงนามในวันท่ี 24 ก.พ.2564 ดังนี้ 

1. ท่านนายก อบต.สะเอียบ    

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวน 2 ท่าน 

3. ประธานสภาฯ 

4. สมาชิกสภาฯ จ านวน 1 ท่าน 

แจ้งประชาสัมพันธ์ขอรายช่ือคณะกรรมการไปร่วมเซ็นต์ลงนามรับเงินซื้อรถน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร 

ราคามูลค่า 3 ล้านกว่าบาท  

        2.หมู่9 แจ้งให้ทราบ... 
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2. หมู่ 9 แจ้งให้ทราบ โซลาเซลส์ท่ีจะได้ พัฒนาจังหวัดเขาไม่ได้ขออนุญาตด าเนินการให้ในปี 2564 คาดว่าจะได้รับ
สนับสนุนในไม่ช้านี้ 
3.เรื่องขยะ ต้องคัดแยกให้เขาด้วย เศษขวดแยกสี แยกรายการให้เขาไปด้วย จะได้สะดวกเพราะหาคนรับซื้อยากมาก 
ตอนนี้ร้านจามร ยินดีรับซื้อ หมู่บ้านต้องรับผิดชอบเป็นจุดให้เขาไปด้วย อย่าให้ร้านต้องเสียเวลาขึ้นมารับซื้อ ส่วนเรื่อง
ขยะอันตราย ถ้าเต็มแล้วช่วยแจ้งมาท่ี อบต.ด่วนด้วย จะได้ไปรับมาไว้ที่ อบต. 

 6.7  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
-แจ้งประชาสัมพันธ์ หน้า 1 2 3  เป็นการกรอกแบบรายงานยื่นภาษีอากรของท่านเอง ตามรายช่ือ กรอกรายละเอียด  
ให้เยอะขึ้น เพื่อลดหย่อนการเสียภาษี หลักๆก็จะมีดังนี้ 

1. ลดหย่อนผู้มีเงินได้ 

2.ลดหย่อนคู่สมรส 

3.ลดหย่อนบุตร อายุไม่เกิน 25 ปี 

4.ลดหย่อนบิดา มารดา อายุเกิน 60 ปี 

 6.8  นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
-เรียนสอบถามในท่ีประชุมตอนนี้ขาดงบประมาณซ่อมแซม ในปีงบประมาณหน้าจะได้รับงบประมาณหรือไม่อย่างไร 
ตอนนี้แบบ อยู่ท่ีกองช่างหมดแล้ว ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-ตามท่ีได้แจ้งไว้แล้ว เราต้องใช้งบซ่อมแซมฯท่ีเป็นของ อบต.สะเอียบ ต้องถามก่อนว่างบประมาณของอบต.เรามีหรือไม่ 
ตอนนี้ ซึ่งก็ได้รับค าตอบมาจาก ผอ.กองคลังว่า งบประมาณข้อบัญญัติตอนนี้ยังด าเนินการอะไรไม่ได้ งบประมาณมีน้อย
ไม่พอจะด าเนินการได้ เงินงบประมาณของเราไม่มีเพียงพอ ต้ังไว้ว่าจะซ่อม เงินยังไม่เข้ามา มันติดท่ีมีเช้ือไวรัสโควิด19
เข้ามาด้วยช่วงนี้ อาจจะช้าด้วย ต้องดูเป็นหมวดๆไป เราไม่มีเงินมากพอ  

 6.9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
-ข้อบัญญัติท่ีผ่านมา ฝายจ านวน 2 ลูก ขาดหมด ชาวนาไม่ได้ท านาแน่นอน 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-ถ้าเราดูแล้วว่ามันเป็นโครงการใหญ่ให้ตัดเป็นงานเข้าข้อบัญญัติไปก่อน มันเป็นเงินจ านวนเยอะ ต้องรอเม็ดเงินเข้ามา     
ถึงจะด าเนินการได้ ฝายมันลูกใหญ่ ใช้เงินงบประมาณเยอะ 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. 
-งบเงินบรรเทาสาธารณภัย เป็นงบซ่อมแซม ได้โอนงบประมาณออกไปก็เหลืองบน้อย ทุกหมู่บ้านจ้องจะเอาหมดคงไม่ได้
ในทันที ปีงบประมาณ 2565 
ต้องต้ังไว้ในข้อบัญญัติไว้เลย ปีงบประมาณ 2564 คงไม่ทันแล้ว เราไม่ได้ไม่ช่วยชาวบ้าน แต่คนท่ีอยู่ใกล้ชิดรับทราบ 

       ปัญหาหมู่บ้าน... 
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ปัญหาหมู่บ้านดีกว่าข้าราชการประจ า ต่อไปให้น าโครงการใหญ่ๆ เข้าไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ                 
จะท าให้การด าเนินการก่อสร้างงานใหญ่ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 6.10 นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 
-เรียนสอบถามในท่ีประชุมวันนี้ ท่านก านันต าบลสะเอียบได้ฝากสอบถามมายัง อบต.สะเอียบ การอยู่เวร ค่าเบี้ยเล้ียง    
เบิกได้จากท่ีไหน ขอค ายืนยันด้วย บางหมู่บ้านไม่มีเงินส ารองตัวนี้เลย 

นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-ดูค าส่ังว่าส่ังจากท่ีไหน ถ้าเป็นค าส่ังอ าเภอเบิกจากอ าเภอ ถ้าเป็นค าส่ังท้องถิ่นเบิกจาก ท้องถิ่น ตอนนี้ยังไม่มีค าส่ัง        
ให้ อบต.ต้ังด่านส ารอง ติดท่ีระเบียบส่ังการให้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท้องถิ่นต้องด าเนินการทุกอย่างตามค าส่ังมา            
แต่บางครั้งต้องดูท่ีมาของงบประมาณด้วย เบิกจ่ายได้หรือไม่ได้ ตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้ 

นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2  
-ขอยกตัวอย่างบ้านนาไร่เดียว ต าบลเตาปูน ชาวบ้านเขาจะออมกาแฟ 1 -2 ถุง ช่วยกันมาใส่ตู้เพื่อช่วยเหลือด่านตรวจ   
แต่ละจุด เป็นการช่วยเหลือได้พอสมควร  

นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 
-ท้องท่ีกับท้องถิ่นต้องประสานงานกัน แจ้งผ่านทาง ส.อบต. ทุกท่าน ขอให้ประสานแต่ละหมู่บ้านช่วยกันบริจาค            
ในส่วนท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพท่ีด่านตรวจ มันต้องมีการช่วยเหลือกันด้วย ผมจะได้เจรจากับท่านพระครูด้วยบางส่วน 
ใครพอจะช่วยเจ้าหน้าท่ีได้ก็ขอให้ช่วยเหลือ ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 6.11 นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
-ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอขยายเวลาจากอยู่ด่านตรวจวันท่ี 15 มกราคม เป็นวันท่ี 31 มกราคม 2564 เป็นค าส่ัง    
ตรงจากท่าน อ าเภอเลยเชิญคณะกรรมการเข้าประชุมพร้อมกันและอ าเภอได้มอบหมายให้ต าบลจัดการ โดยในวันนั้น       
มีรองบุญช่วยเข้าร่วมประชุมด้วย ถ้าหากทางเราใช้ศูนย์โควิดต าบล นายกเป็นประธานศูนย์ต้องเบิกเงินได้ตามบทบาท
หน้าท่ี ผู้ว่าท่านได้ส่ังการมายังอ าเภอ อ าเภอส่ังมายังต าบล เราน่าจะออกค าส่ังเป็นของต าบลซึ่งมีคณะกรรมการ        
หลายหน่วยงานร่วมด้วยถึงจะสามารถเบิกเงินออกมาได้ 
-ไม่เห็นด้วยกับการท่ีเอาคนไปอยู่ด่านตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด19 ท่ีได้ผลก็จะมาจากคนท่ีเข้าไปในหมู่บ้านของท่านแล้ว
น ามากักตัว การอยู่ ด่านตรวจถ้ามีรถมาจากท่ีอื่น ให้เขาลงมาจากรถเพื่อตรวจ มันก็เป็นปัญหาเขาไม่สะดวก           
ส าหรับคนขับรถเดินทางไกล ของบ้านเราแบ่งเป็น 2 จุด ใช้งบประมาณเยอะไป ถ้ารวมกันเป็นจุดเดียวจะดีกว่านี้มาก 
น่าจะจัดท่ีด่านผาลาด 
-อยากจะฝากทุกหมู่บ้าน การกักตัวแยกตัว 8 จังหวัดท่ีเส่ียงต้องกักตัว 14 วัน ให้ได้เท่านั้น ต้องท าให้ได้อย่างจริงจัง      
ถึงจะเห็นผล มันมีประโยชน์กับส่วนรวม 
ขอเน้นย้ าให้ทุกหมู่บ้าน เข้มข้นเรื่องนี้ให้มากกว่าเดิม ให้มากขึ้น ต้องแยกอยู่ แยกกิน อยู่คนละท่ี ต่อไปท่านนายกตู่       
จะไม่ส่ังล๊อคดาวน์ท้ังประเทศแล้ว ท่านจะดูเป็นจังหวัดๆไป ต้องดูจากดุลพินิจ ของคณะกรรมการระดับประเทศด้วย 
 
 
 
       -ผมได้มองเห็นการเชิญเข้าร่วมประชุม... 
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-  ผมได้มองเห็นการเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบในแต่ละครั้ง ท่ีได้เชิญผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมซึ่งได้สอบถาม 
ทาง อบต.สะเอียบแล้วว่าได้เชิญผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมด้วย แต่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมสักครั้งซึ่งผมก็ได้สอบถามทางผู้ใหญ่บ้าน
ไปแล้ว ว่าไปประชุมเวลาของบประมาณอะไรก็ไม่เคยได้เลยเปรียบเทียบกับ อบต.เตาปูน เขาได้เยอะมากกว่าเราต้ังเยอะ 
รถส่วนกลางเขาก็มีหลายคัน เขาท าไมท าได้ สะเอียบท าไม่ได้ เกิดจากการประสานงานหรือไม่ ทางก านันผู้ใหญ่บ้านถ้า
มองว่าการมาประชุมแล้วไม่ได้อะไรกลับไป คงไม่ใช่ประเด็นท่ีถูกต้อง ต้องมาประชุมร่วมกันทุกครั้งท่ีเขาเชิญเข้าร่วม การ
แก้ไขปัญหาร่วมกันทุกคนคือปัจจัยส าคัญของต าบลสะเอียบ การพัฒนาต าบลสะเอียบ ยังคงต้องใช้ผู้น าระดับต่างๆ เพื่อ
มาถกเถียงปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการเริ่มต้นพัฒนาต าบลสะเอียบ ต าบลสะเอียบยังต้องการผู้น าเข้า
ร่วมประชุมเพื่อระดมถกเถียงปัญหาร่วมกัน ให้เกิดการพัฒนา 
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-สอบถามเรื่องเจาะบ่อบาดาล  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ทางจังหวัดได้เรียกท าสัญญาแล้ว เรื่องอยู่ท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแล้ว สัญญาเป็น 6 เดือน ช้ีจุดตรงไหนให้ท าตรงนั้น 
ห้ามย้ายจุดเด็ดขาด ห้ามเปล่ียนแนวเปล่ียนท่ี 

 6.13 นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 
-โครงการสะเอียบโมเดล อ่างห้วยเป้า และแม่สะกึ๋น2 จะใช้โดรนบิน แจ้งให้ท้องถิ่นรับทราบ รับรู้ สืบเนื่องมาจากท่ีเสนอ
ไปได้ 2 โครงการนี้ แม่สะกึ๋น2 ข้อมูลไม่ชัดเจน  

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 

 


