
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

วันท่ี 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

.......................................

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานฯ - กระผม นายสุทธี นิยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้รับ

มอบหมายจากท่านประธานสภาฯให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมวันนี้ ขณะนี้ เวลา

10.00 นาฬิกา มีสมาชิกลงช่ือเข้าประชุม 39 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว

ประธานฯ -ทุกท่านได้อ่านแล้ว มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาการขอต่อหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่า

สงวนแห่งชาติ

ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - ด้วยได้รับแจ้งจาก บริษัท ปราจีนบุรีเหมืองหิน จํากัด ว่าบริษัทฯได้ประกอบกิจการบด โม่

ย่อย หินปูน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างประเภทต่างๆโดยได้รับอนุญาตตามสําเนา

ประทานบัตร ซ่ึงพื้นท่ีดําเนินการกิจการของบริษัทฯอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้

และได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ได้ เม่ือปี พ.ศ.2554 และจะหมดอายุลง ในวันท่ี 16

สิงหาคม พ.ศ.2564 และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจการก่อสร้าง

ท้ังของทางราชการและเอกชน อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทฯจึง

มีความประสงค์จะยื่นขอต่อหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้องค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังท่าช้าง นําเรื่องเข้าหารือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง เพื่อนํา

ความเห็นหรือมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ประกอบการพิจารณาของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ข้อพิจารณา

บริษัท ปราจีนบุรีเหมืองหิน จํากัด ขอต่อหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน ตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์

บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 98 ไร่ – งาน 90 ตารางวา



จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้พิจารณา เพื่อส่งความเห็นให้สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีประกอบการพิจารณาต่อไป

ประธานฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯผู้ใด จะอภิปรายหรือซักถาม เพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ - เม่ือไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม จะได้ขอมติสภาฯว่า เห็นชอบให้บริษัท ปราจีนบุรี

เหมืองหิน จํากัด เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ หมู่ที่

2 บ้านเขาปูน ตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 98 ไร่

– งาน 90 ตารางวา หรือไม่

ท่ีประชุม - เห็นชอบ 37 เสียง

- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

- งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ

ประธานฯ - เชิญปลัด อบต. มีข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะแจ้งในท่ีประชุมเพื่อรับทราบครับ

ปลัด อบต. - เรียน ท่านประธานฯและสมาชิกทุกท่าน มีข้อมูลข่าวสารแจ้งเพื่อทราบ 2-3 ประการ

ด้วยวันนี้ อําเภอกบินทร์บุรีได้กําหนดประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ

กบินทร์บุรี โดยระบบวิดีโอทางไกล เริ่มตั้งแต่เม่ือเวลา 09.00 น. ซ่ึงขณะนี้ท่านนายกฯได้

เข้าประชุมต่อจากผม ท่านนายอําเภอกบินทร์บุรี ได้มีข้อห่วงใยและเน้นย้ําการปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด 19

1. แต่ละจังหวัด มีมาตรการที่แตกต่างกันไป หากท่านมีกิจธุระอันจําเป็น ท่ีจะต้องเดินทางไป

ต้องศึกษาข้อมูล มาตรการการ คําส่ัง ของจังหวัดนั้นๆ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2. คําส่ังของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น การห้ามจัดงาน การห้ามรวมตัวมากกว่า 50 คน การปิด

สถานบริการ การให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านอกเคหะสถาน ขอให้ศึกษา

รายละเอียดตามหนังสือ หรือคําสั่งท่ีส่งให้ทางอิเลคโทรนิค หรือทางหนังสือท่ีแจกให้ โดยถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับประชาชนในฐานะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกท้ัง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย

3. อําเภอกบินทร์บุรี อยู่ระหว่างจัดหาสถานท่ีเพื่อจัดทําโรงพยาบาลสนาม หากท่านใดมีจิต

ศรัทธาบริจาคสิ่งของจําเป็นหรือเงิน ให้ติดต่อได้ท่ีท่านนายกฯ นายอําเภอฯ รพ.สต. หรือ

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

4. อําเภอกบินทร์บุรี ได้จัดให้มีสถานท่ีกักตัวในระดับท้องถ่ิน 3 แห่ง และได้รับการสนับสนุน

อย่างดีจาก ผู้นําท้องท่ีท้องถ่ิน

5. สํานักงานทะเบียนอําเภอกบินทร์บุรี แจ้งปรับเปล่ียนการปฏิบัติงาน โดยจะปฏิบัติงาน

เฉพาะเหตุจําเป็นเร่งด่วน เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย ส่วนกรณีอื่นๆจะพิจารณาเป็นรายๆไป

6. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา

เทศบาล แล้ว มีเฉพาะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองก่ีและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

หนองก่ี ท่ียังประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่ครบ ส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีนั้นยัง

ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทธี นิยม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเหมือน วิถี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางวิภา วันเพ็ญ

ประธานฯ - ผมขอสอบถามเก่ียวกับการขอซ่อมแซมถนนโดยใช้เงินสะสม และโครงการระบบประปา

หมู่บ้านที่สภาฯได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ปลัด อบต. - 1. โครงการขอใช้เงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดนั้น อยู่ระหว่างการสํารวจ

ประมาณการของกองช่าง ซ่ึงอาจจะล่าช้าบ้าง เนื่องจากกองช่างต้องเร่งออกงบฯตาม

ข้อบัญญัติและงบฯเงินสะสมที่อนุมัติไปคราวก่อน เหตุเพราะเกรงว่าอาจมีมติคณะรัฐมนตรีให้

มีการเลือกตั้ง อบต. ซ่ึงหากคาบเก่ียวระหว่างปีงบประมาณ จะไม่สามารถกันเงินได้เนื่องจาก

ไม่มีสภาฯ เป็นผลทําให้งบประมาณตกไปและประชาชนเสียผลประโยชน์

2. กรณีโครงการระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีล่าช้าสืบเนื่องมาจากการขออนุญาตใช้พื้นท่ี สปก.

ตามท่ีได้แจ้งให้ทราบเม่ือคราวก่อนๆนั้น ได้รายงานให้ท่านนายอําเภอกบินทร์บุรี ทราบแล้ว

โดยนายอําเภอกบินทร์บุรี รับไปช่วยประสานงานให้ คาดว่าในไม่ช้าจะได้เริ่มกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจ้างได้

ประธานฯ - ท่านนายกฯ มีอะไรจะกล่าว หรือหารือสมาชิกสภาฯหรือไม่

นายกฯ - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในกิจการทุกอย่างของ อบต.ด้วยดี

และคิดว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด19 คงจะอยู่

ด้วยกันต่อไป และคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านต่อไป

ประธานฯ - มีท่านใดจะเสนอความเห็น หรือหารือเรื่องอ่ืนใด อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกการประชุม

(นายรัตนชัย สัสดี)

เลขานุการสภา อบต.วังท่าช้าง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณรงค์ฤทธ์ิ ทาทัพ)

ประธานสภา อบต.วังท่าช้าง


