
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

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

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ

ประธานฯ -ด้วยนายณรงค์ฤทธ์ิ ทาทัพ ประธานสภาฯได้มอบหมายให้กระผม นายสุทธี นิยม

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสภาฯในวันนี้

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว

ประธานฯ -ทุกท่านได้อ่านแล้ว มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี –

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 กําหนดสมัยประชุม

ประธานฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - ด้วยสมัยประชุมนี้ เป็นสมัยเริ่มต้นของปี พ.ศ.2564 จึงเห็นควรกําหนดสมัยประชุมสภา

อบต. ข้ึนอีกได้ไม่เกิน 3 สมัย และสมัยแรกของปี พ.ศ.2565

ข้อกฎหมาย

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที6่) พ.ศ.2552 กําหนดให้ในปีหนึ่ง สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมี

สมัยประชุมสามัญประจําปี 2 สมัยหรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2554 ข้อ 11(3) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดว่า

ในปีนั้นจะมี สมัยประชุมสมัยสามัญกี่สมัย เริ่มต้นเม่ือใดและมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนด

วันแรกของสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน

ข้อเสนอ

เห็นควรกําหนด สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2564 อีก 3 สมัยและสมัยแรกของปี พ.ศ.

2565 ดังนี้



สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2564 เริ่มวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 มีกําหนด 15 วัน

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ.2564 เริ่มวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 มีกําหนด 15 วัน

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2564 เริ่มวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 มีกําหนด 15 วัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565 เริ่มวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีกําหนด 15 วัน

ประธานฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอื่น หรือมีความเห็นแตกต่างออกไป จะอภิปราย หรือ

เสนอต่างออกไปหรือไม่

ประธานฯ - ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าเห็นควรกําหนดสมัยประชุม ประจําปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของ

ปี พ.ศ.2565 ตามท่ีฝ่ายเลขาฯเสนอหรือไม่

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบกําหนดสมัยประชุม 39 คน

ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-

งดออกเสียง 1 คน

4.2 เรื่อง ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

4.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/รถบรรทุก

กระเช้า

ประธานฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น ในแผนงานเคหะและชุมชน/งบลงทุน/ค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/รถบรรทุกกระเช้า กําหนดไว้ว่า รถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
จํานวน 1 คัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ กําลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกสูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมติดตั้ง
ระบบปรับสมดุลช่วยคํ้ายันทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก งบประมาณ 2,600,000 บาท
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมีรายละเอียดคลาดเคลื่อนและเห็นควรกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม เพื่อให้ทาง
ราชการได้ประโยชน์สูงสุด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นข้อความดังต่อไปนี้
“รถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ กําลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าสามารถยกสูงจาก
พ้ืนดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร สามารถถอดกระเช้าออกและใช้ยกของหนักได้ ตอนท้าย
ติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่ต่ํากว่า 2 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้
ด้วยระบบไฮดรอลิค มีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ประจํารถ พร้อมติดตั้ง
ระบบปรับสมดุลช่วยคํ้ายันทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก งบประมาณ 2,600,000 บาท



ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติ

ประธานฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอื่น หรือมีความเห็นแตกต่างออกไป จะอภิปราย หรือ

เสนอต่างออกไปหรือไม่

ประธานฯ - ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 39 คน

ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-

งดออกเสียง 1 คน

4.2.2 แผนงานการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประธานฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น ใน แผนงานการศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กําหนดไว้ว่า จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง “มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประเมินผลสูงขึ้น จํานวน 1 หน่วย”

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเกณฑ์ราคามาตรฐานเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดท่ีกําหนดมีความคลาดเคลื่อน
เพื่อให้ทางราชการได้ประโยชน์สูงสุด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นข้อความ
ดังต่อไปนี้
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง“มีหน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประเมินผลสูงขึ้น จํานวน 1 หน่วย”
ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน



ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติ

ประธานฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอื่น หรือมีความเห็นแตกต่างออกไป จะอภิปราย หรือ

เสนอต่างออกไปหรือไม่

ประธานฯ - ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 39 คน

ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-

งดออกเสียง 1 คน

4.3 เรื่อง การพิจารณาการขอเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

4.3.1 การก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ของแขวง

ทางหลวงชนบทสระแก้ว

ประธานฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว แจ้งว่า กรมทางหลวงชนบทมีแผนงานท่ีจะก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ซ่ึงในแผนงานดังกล่าวมีสาย

ทางท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

จํานวน 1 สายทาง ได้แก่ สายทาง สก.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านเขามะกา

ต.ศาลาลําดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ระยะทาง 14.210 กิโลเมตร อยู่ในเขตป่า

สงวนห้วยไคร้ ซ่ึงระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้ จะต้องดําเนินการยื่นคําขออนุญาตเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินท่ีป่านั้นตั้งอยู่

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ในพื้นท่ีดังกล่าว

ประธานฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอื่น หรือมีความเห็นแตกต่างออกไป จะอภิปราย หรือ

เสนอต่างออกไปหรือไม่

ประธานฯ - ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าเห็นชอบให้ กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

ก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ในพื้นท่ีดังกล่าว

หรือไม่



ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบให้ดําเนินการได้ 39 คน

ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-

งดออกเสียง 1 คน

4.3.2 การก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ของ

กรมทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี

ประธานฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - เรื่องเดิม

ด้วยทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่า กรมทางหลวงชนบทมีแผนงานท่ีจะก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ซ่ึงในแผนงานดังกล่าวมีสาย

ทางท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

จํานวน 1 สายทาง ได้แก่ สายทาง อบต.วังท่าช้าง ท่ี ปจถ 6001 แยกวังดินสอ –

บ้านเขาปูน ต.วังท่าช้าง ระยะทาง 5.900 กิโลเมตร อยู่ในเขตป่าสงวนห้วยไคร้

ซ่ึงระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้ จะต้องดําเนินการยื่นคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใน

พื้นท่ีป่าไม้ และแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีป่านั้นตั้งอยู่

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ กรมทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี

ก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย ซ่อมแซม ดูแลและบํารุงรักษาทางและสะพาน ในพื้นท่ีดังกล่าว

ท่ีประชุม - มีมติ เห็นชอบให้ดําเนินการได้ 39 คน

ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-

งดออกเสียง 1 คน

4.4 การสร้างวัดวังนาคาบารมีธรรม หมู่ท่ี 19 ตําบลวังท่าช้าง

ประธานฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ

เลขาฯสภาฯ - ด้วยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสํานักสงฆ์วังนาคาบารมีธรรม หมู่ที่ 19 ตําบลวังท่าช้าง
มีความประสงค์จะสร้างเป็นวัดวังนาคาบารมีธรรม คณะกรรมการฯได้เสนอเรื่องเพ่ือขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ีจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลยืนยัน ใน
เรื่องของการสร้างวัดว่า การสร้างวัดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่
อย่างไร
ข้อพิจารณา
เห็นควรมีมติแจ้ง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ว่าไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



ประธานฯ -เชิญท่านสมาชิกสภาฯผู้ใด มีข้อซักถามหรือจะอภิปรายหรือไม่
ประธานฯ -ถ้าไม่มี จะได้ขอมติสภาฯว่า เห็นชอบในการสร้างวัดวังนาคาบารมีธรรมหรือไม่ และรับรอง

ว่าการสร้างวัดวังนาคาบารมีธรรมจะไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดวังนาคาบารมีธรรม และ

รับรองว่าการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 39 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

ผู้บันทึกการประชุม

(นายรัตนชัย สัสดี)

เลขานุการสภา อบต.วังท่าช้าง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณรงค์ฤทธ์ิ ทาทัพ)

ประธานสภา อบต.วังท่าช้าง

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทธี นิยม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเหมือน วิถี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางวิภา วันเพ็ญ


