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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

วันท่ี 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

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

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานฯ - กระผม นายสุทธี นิยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้รับ

มอบหมายจากท่านประธานสภาฯให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมวันนี้ ขณะนี้ เวลา

10.00 นาฬิกา มีสมาชิกลงช่ือเข้าประชุม 38 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ

- ไม่มี –

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ -ทุกท่านได้อ่านแล้ว มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รับทราบ คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1754/2564

ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1754/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2564 ปรับ
ระดับการกําหนดเขตพ้ืนท่ีสถานการณ์ให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามความใน มาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อ 7 (1) ของ
ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563 และข้อกําหนดออกตามความ
ใน มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 24) ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน
2564 จึงยกเลิก คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1403/2564 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2564
และมีคําส่ัง ดังนี้
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ข้อ 1 ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
อย่างถูกวิธีตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขทุกคร้ังตลอดเวลาท่ีออกนอกเคหสถาน
หรือสถานท่ีพํานักของตน และเข้าไปในพื้นท่ีสาธารณะ

เม่ือพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีว่ากล่าวตักเตือน และส่ังให้ผู้
นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2548 ต่อไป

ข้อ 2 ห้ามการจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมตัวของบุคคลท่ีมีจํานวนรวมกันมากกว่าสอง
ร้อยคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีและได้รับความเห็นชอบจากศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) หรือเป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ท่ีกําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด

ข้อ 3 ให้ปิดสถานท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ดังนี้
(1) ปิดสถานชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ หรือสนาม หรือพื้นท่ีการจัดให้

สัตว์ต่อสู้กัน
(2) ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ และบิลเลียด
(3) ปิดสถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานท่ีอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน
ข้อ 4 ให้สถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรม สามารถเปิดดําเนินการได้ภายใต้เง่ือนไข

เง่ือนเวลาการจัดระบบและระเบียบ รวมท้ังมาตรการป้องกันโรค ท่ีทางราชการกําหนด
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

4.1 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคาร
สถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ได้
ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดําเนินการให้เป็นไปตามแนว
ทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คําแนะนําของทางราชการกําหนด ภายใต้การกํากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) การจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
สําคัญ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (On-
site, On Air, On line, on Hand หรือ On Demand)

(2) ในกรณีจัดการเรียนการสอนแบบปกติท่ีสถานศึกษา (On-site)
สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้น

ระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การวัดอุณหภูมิร่างกาย การ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

(3) ให้สถานศึกษาดําเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขอําเภอ หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
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(4) หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ให้ผู้มีอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปี

การศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ใช้ดุลยพินิจพิจารณาส่ังปิด
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ตามระเบียบฯ ดังกล่าว

4.2 การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มใน
ร้านได้ภายในกําหนดเวลาปกติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคโดยเคร่งครัด

4.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการ
อื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ท้ังนี้ ให้ปิด
บริการส่วนท่ีเป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก

4.4 ร้านสะดวกซ้ือ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคน
เดิน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้ดําเนินการตามคําแนะนํา
ของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการกําหนด

4.5 สนามกีฬาหรือสถานที่เพ่ือการออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิด
บริการได้ตามปกติของสถานท่ีนั้น ๆ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจํากัดผู้ชมใน
สนาม โดยให้ดําเนินการตามคําแนะนําของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคท่ีทาง
ราชการกําหนด

ข้อ 5 ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มี
เหตุจําเป็นโดยเฉพาะการหลีกเล่ียงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ซ่ึงมีการแพร่ระบาดของโรคท่ีอาจทําให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

ข้อ 6 ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะท่ีเป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรือ
งานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกัน
โรคท่ีเพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเช้ือ

ข้อ 7 ให้งดหรือเลื่อนพิธีบรรพชาอุปสมบทออกไปก่อน หากไม่สามารถงดหรือเลื่อน
ได้ให้จํากัดไม่ให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมพิธีรวมกันท้ังคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมมากกว่าสองร้อยคน
ท้ังนี้ หากมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเกินกว่า 1 ราย จะต้องมีคณะสงฆ์และผู้ร่วมงานรวม
ท้ังส้ินไม่เกินสองร้อยคนด้วย และให้งดการจัดงานเลี้ยง งดขบวนแห่ งดดนตรี งดแตรวง หรือ
อื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด
โดยเคร่งครัด

ข้อ 8 ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาและ
ดําเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากร ในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง การสลับวันทํางาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยง
จากการติดเชื้อ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะ
ก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้
คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
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หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
แสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
กรณีคําสั่งใดขัดแย้งกับคําส่ังนี้ให้ใช้คําส่ังฉบับนี้แทน

ประธานฯ - มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมรับทราบ

ท่ีประชุม - รับทราบ

ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ เรื่องเพ่ือทราบถัดไป

3.2 รับทราบ คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1852/2564

เลขาฯสภาฯ - คําส่ังจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออก

พื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี

ตามท่ีรัฐบาลได้มีข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันท่ี 26 มิถุนายน
2564 กําหนดเง่ือนไข ในกรณีท่ีพบผู้เดินทางมาจากจังหวัดท่ีกําหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด ให้ดําเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต แยกกัก หรือ
กักกันในพ้ืนที่พํานักหรือสถานท่ีท่ีทางราชการกําหนด หรือตาม หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขหรือ ศบค. กําหนดนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่ง

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ท่ี 1) ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 24) ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2564 และ (ฉบับที่
25) ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันท่ี 21
มิถุนายน 2564 จึงยกเลิกคําสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 368/2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์
2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือทํางานข้ามจังหวัดและมี
คําส่ังดังนี้

ข้อ 1 มาตรการควบคุมบุคคลเดินทาง เข้า- ออก พื้นท่ี
(1) ให้บุคคลซ่ึงเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกําหนด

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ฉบับที2่5 รวมท้ังสิ้น 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) ท่ีเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่
28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รายงานตัวต่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ท้องท่ีที่ตนเองเดินทางเข้ามาพักอาศัยทันที
และเข้ารับการสอบสวนโรคจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เพื่อวินิจฉัยสั่งการ
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โดยจะต้องกักตัวในสถานท่ีพํานัก (Home Quarantine) หรือสถานท่ีทางราชการกําหนด
(Local Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือกรณีอยู่ในพื้นท่ีไม่เกิน 14 วัน ให้กักตัว
ตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี

(2) กรณีบุคคลในจังหวัดปราจีนบุรีได้เดินทางไปยังพื้นท่ีตามข้อ (1) และกลับ
เข้ามายังจังหวัดปราจีนบุรี ให้ถือปฏิบัติในการรายงานตัวและการกักตัวเช่นเดียวกับบุคคล
ตามข้อ (1)

(3) กรณีพนักงาน แรงงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเดินทางไปในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) และเดินทางกลับมาในพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรีให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานประกอบการจัดทําข้อมูลรายชื่อและส่งข้อมูล
ดังกล่าว ให้อําเภอเพื่อสอบสวนโรคต่อไป และควบคุมให้กักตัวในสถานท่ีพํานัก (Home
Quarantine) หรือกักตัวในสถานประกอบการ (Factory Quarantine) เป็นระยะเวลา 14
วัน

(4) กรณีพนักงาน แรงงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราในลักษณะ ไป – กลับ
ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานประกอบการ จัดทําบัญชีรายช่ือและส่งข้อมูลดังกล่าวให้อําเภอ
เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคดําเนินการต่อไป

ข้อ 2 มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการ
ทํางาน เข้า – ออก เขตพ้ืนที่ปราจีนบุรีจะอนุญาตให้เฉพาะแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่า
ด้วยการทํางานของคนต่างด้าวและได้รับอนุญาตให้เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
เท่านั้น ให้สามารถทําได้โดยยื่นขออนุญาตต่อสํารักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม
แสดงหลักฐานที่เก่ียวข้อง ระบุเหตุผลความจําเป็นและข้อมูลทางการเดินทาง เพื่อให้
พิจารณาในขั้นต้น เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้เง่ือนดังต่อไปนี้

(1) ต้องไม่ใช่แรงงานต่างด้าวซ่ึงทํางาน หรือพักอาศัย และมาจากพ้ืนที่
สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

(2) ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง และข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว

(3) ต้องมีการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในแรงงานต่าง

ด้าวโดยวิธี RT-PCR หรือการตรวจตัวอย่างแบบรวมตัวอย่างน้ําลาย (Pooled saliva) กลุ่ม
ละ 5 คน ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ผู้ประกอบการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาทํางานข้าม
จังหวัดได้หากตรวจไม่พบเชื้อเท่านั้น

ข้อ 3 การติดตามกํากับ กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อําเภอ) กํากับปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
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ดําเนินการตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และบันทึกข้อมูลท่ีเดินทางมาจาก
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้สามารถสืบค้นได้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะ
ก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้
คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
กรณีคําสั่งใดขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ใช้คําสั่งฉบับนี้แทน

ผู้ติดเช้ือท่ีจงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทําให้อุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ อาจมีความผิด
ฐานขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรค ตามมาตรา 55 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจ
มีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประธานฯ - มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอเน้นย้ําว่าขอให้ช่วยกันสอดส่องในหมู่บ้านชุมชนตัวเอง

และให้คําแนะนําแก่พี่น้องชาวบ้านถึงมาตรการดังกล่าว ว่าหากมีญาติพี่น้องลูกหลานจะ

เดินทางกลับมา จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนโดยเคร่งครัด

ท่ีประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาการขออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ

ประธานฯ - เชิญเลขาฯสภาฯ วาระถัดไป

เลขาฯสภาฯ - เรื่อง การพิจารณาการขออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติ

เรื่องเดิม

ด้วยได้รับแจ้งจาก โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ ว่าสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลาขออนุญาต ในกรณีส่วนราชการเข้าทําประโยชน์ก่อนขออนุญาต และให้โรงเรียน

บ้านโปร่งใหญ่ ยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแคว

ระบมและป่าสียัด) เพื่อเสนอเรื่องขออนุญาตไปยัง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป ท้ังนี้ต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น
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ข้อเท็จจริง

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เปิดการเรียน

การสอนตั้งแต่ช้ัน อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาต(ิแคว

ระบมและป่าสียัด)

ข้อพิจารณา

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้พิจารณาเห็นชอบให้

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

เพื่อส่งความเห็นให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

ประกอบการพิจารณาต่อไป

ประธานฯ - มีผู้ใด จะอภิปราย เสนอความเห็น หรือซักถามประเด็นใดหรือไม่

ประธานฯ - ถ้าไม่มี จะขอมติสภาฯว่า เห็นชอบให้โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ หรือไม่

ท่ีประชุม - เห็นชอบ 37 เสียง

- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

- งดออกเสียง 1 เสียง

4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประธานฯ - ต่อไปเรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เชิญเลขาฯสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างได้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2566 - 2570) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว

๗๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ซ่ึงกําหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตําบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทําหรือ

ทบทวนใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ท่ีกําลังระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่ซ่ึงมีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมาก เพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
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ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถ่ิน กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ในเขตจังหวัดตามความ

เหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ดังนั้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามห้วงเวลา

ดังกล่าว สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง จึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการจาก

การประชุมของแต่ละหมู่บ้าน แผนพัฒนาหมู่บ้าน และข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทํา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ในครั้งนี้ โดย

ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ต่อท่ีประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น

จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อไป

ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประธานฯ - ทุกท่านได้อ่านรายละเอียดของ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ตามท่ี

สํานักงานปลัด อบต.โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทําให้โดยละเอียดแล้ว มีผู้ใด

จะอภิปราย เสนอความเห็น หรือเสนอแนะอย่างไรหรือไม่

นายสุรินทร์ฯ - กระผมนายสุรินทร์ เคนหล้า สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 1 ขอเสนอความเห็นดังนี้

กรณีด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะนั้น เห็นว่าตามร่างแผนนั้น ได้กําหนดงบประมาณ

ไว้ค่อนข้างจํากัด เพราะเรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่ ควรจะกําหนดงบฯไว้มากพอสมควร กรณีท่ี

สองเรื่องน้ํา ปัญหาที่พบคือ การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นไม่มีปัญหา แต่การขอ

อนุญาตใช้พื้นท่ีป่าสงวนหรือพื้นท่ี สปก.นั้น ค่อนข้างมีข้ันตอนที่ล่าช้า และไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา
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นายบัวไขฯ - กระผมนายบัวไข ประธรรมเรือง สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 14 ขอสอบถามกรณี

โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนฯว่า สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณประจําปี และงบประมาณจาก

เงินสะสมได้หรือไม่

นายธนาวุฒิฯ - กระผม นายธนาวุฒิ โทสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 23 ขอสอบถามกรณี

โครงการท่ีเคยเสนอไว้แล้ว คือโครงการไฟส่องสว่างว่าไม่มีอยู่ในร่างแผนฯ กรณีนี้จะขอ

เพิ่มเติมได้หรือไม่

นายอุดมฯ - กระผม นายอุดม พรมเทา สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 7 สอบถามกรณีโครงการ

ถนนลาดยางท่ีขอบรรจุลงในแผนฯเพ่ือเสนอ อบจ.ปราจีนบุรี ไม่ปรากฏอยู่ในแผนฯเพราะ

สาเหตุใด

ประธานฯ - เชิญท่านนายกฯชี้แจง

นายกฯ - ดิฉัน นางสาวภัทริน ภู่มณี นาย อบต.วังท่าช้าง ขอชี้แจงดังนี้

1.งบประมาณด้านการกําจัดขยะนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สามารถปรับแผนฯได้ตามความ

เหมาะสม ปัญหาในขณะนี้คือ อบต.ยังไม่สามารถจัดหาท่ีทิ้งขยะได้ เม่ือจัดหาได้แล้ว จะได้

ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไป

2.ปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช่ท่ีในการขุดเจาะบ่อบาดาลจากป่าไม้ก็ดี หรือจาก สปก.ก็ดี

เข้าใจว่าข้ันตอนกฎหมายของแต่ละหน่วยงานต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ทางผู้บริหาร จึง

ขอให้กองช่างได้สํารวจบริเวณท่ีจะก่อสร้าง และขออนุญาตล่วงหน้าก่อนจะทํางบประมาณใน

แต่ละปี โดยถ้าแผนฯฉบับนี้ผ่านและประกาศใช้ ก็จะดําเนินการสํารวจและเริ่มขั้นตอนในการ

ขออนุญาตทันที

3.กรณีการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณประจําปี หรืองบประมาณจากเงินสะสมนั้น

สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ตามความเหมาะสม

4.กรณีโครงการที่เคยบรรจุอยู่ในแผนฯฉบับเดิม ยังใช้บังคับต่อไปได้จนสิ้นปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 ไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใด

5.โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนฯเพื่อร้องขอหน่วยงาน อบจ.ให้ดําเนินการ เนื่องจากเป็น

โครงการท่ีเกินศักยภาพนั้น ปรากฏอยู่ในหน้า 164 ของร่างแผนฯ

ประธานฯ - มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
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นางวิภาฯ - ดิฉัน นางวิภา วันเพ็ญ สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 13 ได้อ่านและเข้าใจแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ฉบับ ปี 2566-2570 เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าครอบคลุมปัญหาความต้องการ และ

เป็นไปตามที่ประชาชนได้ร้องขอแล้ว จึงเห็นด้วยว่าควรประกาศใช้เป็น แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี

พ.ศ.2566-2570 ต่อไป

ประธานฯ - มีผู้ใดจะอภิปราย แสดงความเห็น หรือเสนอแนะอีกหรือไม่

ประธานฯ -ถ้าไม่มีแล้ว จะขอมติว่า เห็นควรอนุมัติให้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -

2570) หรือไม่

ท่ีประชุม - เห็นชอบ 37 เสียง

- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

- งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ

ประธานฯ - มีผู้ใด จะหารือเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุมหรือไม่ อย่างไร

นายทีฯ - กระผม นายที เสาม่ัน สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 9 ขอหารือท่านประธานฯ

เกี่ยวกับถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ชํารุดเสียหาย ขอให้ผ่านเรื่องไปยังผู้บริหารฯเพ่ือซ่อมแซม

ให้ใช้งานได้ตามปกติ

นายเคนดีฯ - กระผม นายเคนดี ใสสะอาด สมาชิกสภา อบต.วังท่าช้าง หมู่ที่ 20 ตอนนี้ทุกหมู่บ้านมี

ปัญหาเช่นเดียวกัน จึงขอให้ท่านประธานฯได้แจ้งต่อผู้บริหารฯด้วย

ประธานฯ - ขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงต่อท่ีประชุม

ปลัด อบต.ฯ - ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ถนนลูกรังมีความชํารุดเสียหาย เราสามารถดําเนินการได้เป็น 2

ลักษณะ คือ 1.หากมีความเสียหายใช้สัญจรไม่ได้ เข้าข่ายสาธารณภัยท่ีต้องแก้ไขฉับพลัน

ทันที ขอให้แจ้งได้โดยตรงที่กองช่าง เม่ือได้รับแจ้งแล้วจะได้ทําการสํารวจเพ่ือซ่อมแซมให้

ใช้ได้ตามเดิม กรณีท่ี 2.หากเห็นว่าเสียหายแต่ยังใช้งานได้และอยากซ่อมแซมให้มีความ

แข็งแรงคงทน ก็ขอให้ทําหนังสือแจ้งรายละเอียดพร้อมรูปถ่าย จะได้สํารวจออกแบบเพ่ือ

นําเข้าแผนฯและก่อสร้างให้มีความคงทนต่อไป

ประธานฯ - ก็ขอให้ท่านได้แจ้งกับกองช่างโดยตรงได้เลยนะครับ กรณีถนนลูกรัง มีท่านผู้ใดมีเรื่องหารือ

อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว ขอปิดการประชุม
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