
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีท่ี  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง   อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง  
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียบคง  
6 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
7 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
8 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
9 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป(ชก) ทัศนีย์ นาระเดช  

10 นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์ฯ(ปก) เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  
 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ       
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2     
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3     
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ     
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ    
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ    
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5  นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
6  นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
7  นางรัตนา ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
8  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
      9 นส.ทัศนีย์... 
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9  นส.ทัศนีย์ นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
10  นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบ   

องค์ประชุม วันนี้สมาชิกสภาฯได้มาประชุม  20 คน จ านวนสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันพฤหัสบดีท่ี 15 เดือนตุลาคม 
2563 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  เน้นย้ าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 หรือ โควิด 19 ด้วยอ าเภอสองได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่ เรื่องข่าวสารทางส่ือออนไลน์ เกี่ยวกับผลการ
ตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเช้ือไวรัสโควิด19 กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางมาตรการเน้นย้ า 
กลไกทุกระดับได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการระดับต่างๆให้รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคทางราชการอื่นๆ            
อย่างเคร่งครัด 

1.2  การป้องกันและการสกัดกั้นมิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  อันจะน าไปสู่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศไทย ด้วยอ าเภอสองได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่ เรื่อง ปรากฏการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย และอาจมีการแพร่ระบาด  
เข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามท่ีประเทศไทย
ก าหนด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อันจะน าไปสู่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด19ในประเทศไทย อ าเภอสองจึงขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าว    

ท่ีลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฏหมายในสถานประกอบการณ์และสถานท่ีท างาน ท่ีมีการใช้แรงงาน
ต่างด้าว หากพบให้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางสาธารณสุข 

2. ให้ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีมีบุคคลต้องสงสัย          
ว่าเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้ามาโดยผิดกฏหมาย ให้แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน นายอ าเภอ     
และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 

1.3 การส ารวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อ าเภอสองขอส่งส าเนาหนังสือเรื่องการส ารวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ทราบ และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

1.4  การรณรงค์สร้างจิตส านึกและกวดขันวินัยจราจรระดับต าบล 
-ด้วยรัฐบาลโดยศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อ าเภอ ด าเนินมาตรการต่างๆ       
เพื่อน าไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ท้ังนี้โดยให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี เพื่อสนองนโยบาย
ดังกล่าวประกอบกัน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและน าไปสู่      
การลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 
       ตลอดจนลดความสูญเสีย... 
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ตลอดจนลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีอ าเภอสอง  และศูนย์อ านวยความปลอดภัยทาง
ถนนอ าเภอสอง ได้หารือผู้เกี่ยวข้องและได้ก าหนดจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึก กระตุ้นเตือน และกวดขัน
วินัยจราจรระดับต าบล โดยการจัดท าแผนปฏิบัติงานต้ังด่านชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีต าบล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผลิตเปล่ียนหมุนเวียนไป
ตามต าบลต่างๆ ตามแผน/ปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีจัดส่งมา และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านด าเนินการ
ดังนี้  
1. สถานีต ารวจภูธรสอง และสถานีต ารวจภูธรสะเอียบ จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อย         

2 นาย/ครั้ง โดยเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับสัญญาบัตร ท าหน้าท่ีรองหัวหน้าคณะท างาน 1 นาย เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจช้ันประทวน 1 นาย หรือตามท่ีเห็นสมควร 

2. เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/ก านัน ประสานบูรณาการจัดหาเต้นท์ 1 หลัง และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการต้ังด่าน ได้แก่  โ ต๊ะ เก้าอี้  ไฟ สัญญาณ กรวยยาง กระบองไฟ เ ส้ือ สะท้อนแสง ฯลฯ              
พร้อมมอบหมาย/จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ อปพร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ร่วมปฏิบัติงานตาม
แผนฯ 

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประสานจัดก าลังเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. อสม. ร่วมปฏิบัติงานตามแผนฯ 
4. หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีร่วมปฏิบัติงานตามแผนฯ 

1.5 เน้นย้ าให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) 
-ด้วยอ าเภอสองได้รับแจ้งจากศูนย์โควิดฯ จังหวัดแพร่ ว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 
2563 เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลก       
อาทิ สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และอินเดีย ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจ านวนผู้ติดเช้ือฯต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ขอให้
ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรค ในการนี้อ าเภอสอง         
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันทุกต าบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เน้นย้ าให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด          
และประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่น ล้างมือด้วยสบู่  หรือ                
เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมท้ังให้หลีกเล่ียงการพบปะ สัมผัสกับบุคคลและการเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกประเภทท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จ าเป็น เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพิ่มขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุขและเศรษฐกิจ     
ของประเทศ และขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ าประชาชนให้รักษาวินัยในการป้องกันโรคฯ ด้วย 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมในวันท่ี  25  สิงหาคม  2563         
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านน าเสนอ 

-ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติท่ีประชุม -รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.1 ขอพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิ์วัดแม่เต้น  หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอเชิญนายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หมู่ท่ี 5 น าเสนอในท่ีประชุม 
 
        นายสายันต์... 
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นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หมู่ท่ี 5 
-เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.สะเอียบ ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ขอน าโครงการ   
ขอนุญาตใช้ท่ีดินของราชการเพื่อสร้างวัดแม่เต้น หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
มาขอความเห็นชอบ    จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ปัจจุบันนี้ทางวัดแม่เต้น หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเอียบ   
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของวัด ในพื้นท่ีดังกล่าว เป็นท่ีมาของการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบในวันนี้ ซึ่งขอแจ้งวัตถุประสงค์ ของการสร้างวัดข้ึนมาเพื่อ 
1. เพื่อเป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาด้านจิตใจเป็นสถานท่ีปฏิบั ติ ธรรม               
ของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
2. เพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นท่ีให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป  
ตามท่ีกล่าวน าเรียนมาข้างต้น ขอมติท่ีประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าไม้เพื่อสร้างวัด แม่เต้น    
หมู่ท่ี 5  ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จากการที่ นายสายันต์ ขันทะบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หมู่ท่ี 5 ได้น าเสนอเรื่อง ขออนุญาตใช้ท่ี
ป่าไม้เพื่อสร้างวัดแม่เต้น หมู่ 5 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ รับรองในวันนี้นั้น สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองในท่ีประชุม ส าหรับการขออนุญาตใช้ท่ีป่าไม้เพื่อสร้างวัดแม่เต้น หมู่ท่ี 5 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่   
มติท่ีประชุม  -รับรองด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 
 
3.2  ขอความเห็นชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต                
เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่า 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ส านักงาน กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร่วมกันบูรณาการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 
โดยส านักงาน กสทช. ก าหนดด าเนินการโครงการเพื่อขับเคล่ือนบูรณาการดังกล่าว จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ  
จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ จ านวน 3,920 หมู่บ้าน  
และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล จ านวน 15,732 หมู่บ้าน โดยก าหนดติดต้ังอุปกรณ์แล้ว
เสร็จและเปิดให้บริการภายในส้ินปี 2563 ซึ่งจากการด าเนินการพบว่า มีจุดติดต้ังอุปกรณ์กระจายเสียงสัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 17,233 จุด กระจายอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ในเขตรับผิดชอบ
ของ 4,488 ต าบล โดยในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้  
-เพื่อให้การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงให้อ าเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล     
ในท้องท่ีท่ีมีพื้นท่ีส านักงาน กสทช. จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่า เสนอเรื่องให้สภาองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นต่อการด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยให้แจ้งความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ส านักงาน กสทช. รับทราบ 
ปัจจุบันนี้การด าเนินการใดๆ ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนและป่าอุทยานฯ ต้องด าเนินการขออนุญาตเจ้าของพื้นท่ีให้รับทราบ
และอนุญาตก่อนทุกครั้งก่อนด าเนินการ  ในการประชุมวันนี้จะขอสอบถามความเห็นสมาชิกในท่ีประชุมว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรบ้าง ขอเชิญเสนอในท่ีประชุม  
 
        -ถ้าไม่มีผู้เสนอความเห็น... 
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-ถ้าไม่มี ผู้เสนอความเห็นในท่ีประชุม ขอมติท่ีประชุมว่ารับทราบและเห็นชอบ ในการพิจารณาการขออนุญาต               
เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าตามรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าตามรายละเอียด  
 
 3.3  การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้และขอผ่อนผันมติ ครม.วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าเลา ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าและขอผ่อนผันมติ ครม. วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอเรื่องการ
เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ ครม.วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ภายใน 180 วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ยื่น
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่าต้ังอยู่ ด้วยนั้น         
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าเลา จึงขอส่งโครงการขอใช้พื้นท่ีป่า เพื่อบรรจุในวาระการประชุมของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบพิจารณาให้ความ เห็นชอบ                
โดยส่งโครงการ ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าเลา หมู่ท่ี 3 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่           
โดย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข เป็นเจ้าของโครงการ 
-ในการประชุมวันนี้จะขอสอบถามความเห็นสมาชิกในท่ีประชุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ขอเชิญเสนอในท่ีประชุม  
ถ้าไม่มี ผู้ เสนอความเห็นในท่ีประชุม ขอมติท่ีประชุมว่ารับทราบและเห็นชอบในการพิจารณาการขออนุญาต                  
เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าตามรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าตามรายละเอียด  
 3.4 ขอความเห็นชอบพื้นท่ี ท่ีมีพื้นท่ีป่าอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
-นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ด้วยกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ทส 1602.42/14209 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ขอซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563              
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ท่ี 23 มิถุนายน 2563                
โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นค าขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นค าขออนุญาต            
เข้าท าประโยชน์ภายใน 180 วัน นับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในการนี้อ าเภอสอง มีโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้าน) ของต าบลสะเอียบ จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ า คสล. ม.2 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อท่ีก่อสร้าง 30 ตารางวา 

ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่สอง) ลุ่มน้ าช้ัน 4 
2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มช.2527 ม.4 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อท่ีก่อสร้าง 50 ตารางวา 

ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่สอง) ลุ่มน้ าช้ัน 4 
3. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น มช.2527 ม.8 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อท่ีก่อสร้าง 45 ตารางว า 

ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ยมตะวันตก) ลุ่มน้ าช้ัน 3 
4. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.10 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อท่ีก่อสร้าง 60 ตารางวา ประเภทป่า

สงวนแห่งชาติ (ป่าแม่สอง) ลุ่มน้ าช้ัน 3 
 
 

5.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.10... 
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5. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.10 ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อท่ีก่อสร้าง 35 ตารางวา ประเภทป่า
สงวนแห่งชาติ (ป่าแม่สอง) ลุ่มน้ าช้ัน 3 
-ในการประชุมวันนี้จะขอสอบถามความเห็นสมาชิกในท่ีประชุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ขอเชิญเสนอในท่ีประชุม  
ถ้าไม่มีผู้เสนอความเห็นในท่ีประชุม ขอมติท่ีประชุมว่ารับทราบและเห็นชอบในการพิจารณาการขออนุญาต                  
เข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าตามรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าตามรายละเอียด  
 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีท่ี 15  เดือนตุลาคม      
พ.ศ. 2563 และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

 (ลงช่ือ)      สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร      ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                        เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 
 
 
                                  (ลงช่ือ)       ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                              (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)         สมบัติ  เสาวะระ       ประธานกรรมการ 
                                                  (นายสมบัติ  เสาวะระ) 
 
                                     (ลงช่ือ)         วิชัย  รักษาพล          กรรมการ 
                                                   (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)         ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร     กรรมการ 
                                                  (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)            พัฒน์  อยู่สุข          กรรมการ 
       (นายพัฒน์  อยู่สุข)      
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                        เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 
 
 
                                  (ลงช่ือ)                                        ผู้ตรวจบันทึก 
                                              (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงช่ือ)                                    ประธานกรรมการ 

                                                  (นายสมบัติ  เสาวะระ) 
 
                                     (ลงช่ือ)                                    กรรมการ 
                                                   (นายวิชัย  รักษาพล) 
 
                                     (ลงช่ือ)                                    กรรมการ 
                                                  (นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร) 
 
         (ลงช่ือ)                                    กรรมการ 
       (นายพัฒน์  อยู่สุข)      
 
 


