
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2556 

ครั้งที่  1/2556 
วันพฤหัสบดีที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556  เวลา  10.00 น. 

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายประยงค์  โอนอ่อน  ต าแหน่ง    ประธานสภา อบต.ปากช่อง 
๒.  นายวันเพ็ง  ศิริพิน  ต าแหน่ง    รองประธานสภา อบต.ปากช่อง 
๓.  สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง ต าแหน่ง    เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง 
4.  นายส าเริง  บุญฤทธิ์  ต าแหน่ง    สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 1 
5.  นายประนอม  ถ้ าเย็น  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 2 
6.  นายอนุรักษ์  ทองชมภูนุช ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 2 
7.  นายประจัก  พวงสุวรรณ์ ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 3 
8.  นางสาวพัชราพร เต็มปรีชา ต าแหน่ง   สมาชิก  อบต. หมู่ที่  3  
9.  นายชาคริต  แก้วมังกรณ์ ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 4 
10. นางสาวอนัญลักษณ์ สิงแสง  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 4 
11. นายศักดิ์ดา  หมื่นศรี  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 5 
12. นายค ารณ  แก้วรัตน์  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 5 
13. นายศรีรัตน์  เข็มพับ  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 6 
14. นายวานิช  หนูพรม  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 6 
15. นายวัง  ศรีรอด  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 7 
16. นางสาวพิชภัทร ศิลปมนตรี ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 7 
17. นายส าราญ  แสงโสม  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 8 
18. นายถนอม  ทองสิทธิ์ ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 8 
19. นายรังสรรค ์ ค าแพง  ต าแหน่ง    สมาชิก  อบต. หมู่ที่  9 
20. นางเฉลียว  ปานลา  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 9 
21. นายสุดใจ  ยกกลิ่น  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 10 
22. นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 11 
23. นายสมเกียรติ ชินผา  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 11 
24. นายสมยศ  ทับวิชา  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 12 
25. นายสุธ ี  อุ่นเรือน  ต าแหน่ง   สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๑2 
26. นายวิชาญ  ปลูกบุญทรง ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 13 
27. นายธานี  นิลเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 14 
28. นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 14 
29. นายจอม  โพธิ์น้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 15 
30. นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  ต าแหน่ง    สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 15 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางจินตนารัตน์ พูลน้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 1 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายวินัย  เช็งสวย  ต าแหน่ง   นายก อบต.ปากช่อง   

2.  นายลักษณ์  จันทร์อ่อน ต าแหน่ง    รองนายก อบต.ปากช่อง 
 3.  นายสหัส  อุ่นเรือน  ต าแหน่ง   รองนายก อบต.ปากช่อง 

4.  นายเสี้ยว  โอนอ่อน  ต าแหน่ง   เลขานุการนายก อบต.ปากช่อง 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อได้เวลาประชุม  สิบเอกสมปอง  แป้นโพธิ์กลาง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว  นายประยงค์   โอนอ่อน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  ได้กล่าวเปิดประชุมดังนี้ 

วาระการประชุมที ่1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  เนื่องจากนางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง       

หมู่ที่ 1  ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   ซึ่งได้ท าหนังสือ         
ขอลากิจเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว   

วาระการประชุมที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี   
๒๕๕5  ครั้งที่ ๑/๒๕๕5  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕๕5  และ               
ครั้งที่  2/2555  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2555 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕๕5  ครั้งที่  ๑/๒๕๕5   
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  ๒๕๕5  และครั้งที่  2/2555  เมื่อวันที่  20  
สิงหาคม  2555  ที่แจกให้ว่ามีรายการใด  ข้อความใดท่ีจะขอแก้ไขหรือไม่ 

นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 12  ขอแก้ไขโครงการหมู่ที่  12  
ที่ได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว  รายละเอียดการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ที่ระบุไว้ว่าจากบริเวณบ้านนายประเสริฐ  โอนอ่อน  ถึงบ้านนายสมบัติ          
ดวงชื่น  ซึ่งในการด าเนินการจริงวางท่อไม่ถึงบ้านนายสมบัติ  ได้แจ้งให้แก้ไข
รายละเอียดในโครงการ  แต่ เมื่อมีเอกสารโครงการส่งไปถึงผู้ใหญ่บ้าน  
รายละเอียดยังเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  อยากขอให้แก้ไข
รายละเอียดว่าเป็นการวางท่อในช่วงที่  2 

นายวินัย  เช็งสวย  นายก อบต.ปากช่อง  ชี้แจงว่า  การด าเนินการปกติแล้ว  ไม่ว่าถนน
หรือการวางท่อ  การด าเนินการต่อช่วง  ก็จะเริ่มจากช่วงที่  1  ไป  พอมี
งบประมาณ  ก็จะท าต่อจากช่วงที่ 1  ไปจนกว่าจะจบโครงการ  แต่ไม่ได้
ก าหนดจุดเป็นระยะ  ก็ต้องท าติดต่อกันไปเรื่อยๆ  ตามระยะทางที่ก าหนดใน
แต่ละครั้ง  เพราะฉะนั้นการด าเนินการในช่วงที่  1  ช่วงที่  2  ก็ต้องท า
ต่อเนื่องตามระยะทางที่ก าหนดไว้  ถ้ายังไม่ถึงก็จะต้องมีช่วงที่ 3, 4  ที่
จะต้องท าต่อไปจนกว่าจะจบโครงการ  จะให้ก าหนดไปเลยว่าจากไหนถึงไหน 
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คงก าหนดไม่ได้   การก าหนดโครงการจะก าหนดตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึง
ปลายทางเลย  แต่จะต้องท าเป็นช่วงๆ  ไปจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 

นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 12  ชี้แจงว่า ไม่ได้หมายความว่า
ให้ท าให้ถึงจุดสิ้นสุด  แต่ได้พูดในสภาไว้ว่าให้ลงเป็นช่วงที่  2  หนังสือถึง
ผู้ใหญ่บ้าน  ไม่ได้ลงให้เป็นช่วงที่  2  ชาวบ้านก็จะเข้าใจว่าท าจากบ้าน          
นายประเสริฐ  โอนอ่อน  ถึงบ้านนายสมบัติ  ดวงชื่นเลย  แต่เวลาท าจริง         
ไมถ่ึง  ขอให้แก้ไขรายละเอียดในโครงการว่าเป็นการด าเนินการช่วงที่  2   

นายวินัย   เช็งสวย  นายก อบต.ปากช่อง  ชี้แจงว่าอาจเป็นการผิดพลาดในการท า
เอกสาร  ต้องขอโทษสมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 12 

นายชาคริต  แก้วมังกรณ์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 4  ขอแก้ไขหน้า 14  เรื่องการลง
ลูกรังซ่อมแซมในหมู่ที่  4  ที่แจ้งไว้ ในรายงานการประชุมระบุว่าเป็น       
สายหนองตาโต  ขอแก้ไขเป็นสายหลังวัดสูงเนิน – บ้านถ้ าสิงโตทอง   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา อบต.
ปากช่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม    มีมติรับรอง    ๒3   เสียง     
     งดออกเสียง     6   เสียง  

วาระการประชุมที่  3 เรื่อง   พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  2556   
           จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  3,853,300  บาท 

ประธานสภาฯ  ปัจจุบัน อบต.ปากช่อง  มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น 12,520,657.97 
บาท   ในครั้งนี้  จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  8  โครงการ      
เป็นเงินทั้งสิ้น  3,853,300  บาท  รายละเอียดขอเชิญ ปลัด อบต.ปากช่อง  
ชี้แจง 

สิบเอกสมปอง  แป้นโพธิ์กลาง  ปลัด อบต.ปากช่อง  ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี  2556   จ านวน  8   โครงการ 

1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
คลองชลประทาน – บ้านอาจารย์ปิยะ  ขาวสะอาด หมู่ที่ 2  ต าบลปากช่อง  
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  264  เมตร  ชั้นพ้ืนทางหินคลุก
หนา  0.15  เมตร  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา 0.05  เมตร  
พ้ืนที่ลาดยางจ านวน  1,056  ตารางเมตร   และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  
(00242)           งบประมาณ   466,900  บาท  

2) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่  5  ต าบลปากช่อง  
(บริเวณวัดนาสมอ  หมู่ที่ 3  ต าบลปากช่อง)  ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรง       
แชมเปญ  ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  สูง  20  เมตร  พร้อม       
ฐานราก คสล.  วางท่อจ่ายน้ าประปา  พีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  
(ชั้น 8.5)  ยาว  1,000  เมตร   ฝังกลบลึก  0.30  เมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

/ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์… 
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    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)
                        งบประมาณ   595,900  บาท  

3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านนายอ าพร  คล้อยสวาท  หมู่ที่ 7  ต าบลปากช่อง  ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ระยะทาง  300  เมตร  ชั้นพ้ืนทางหินคลุกหนา  0.15  
เมตร  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา  0.05  เมตร  พ้ืนที่ลาดยาง
จ านวน  1,200  ตารางเมตร  และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)   

         งบประมาณ  530,000  บาท 
4) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  8  ต าบลปากช่อง  

ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  สูง  
20.00  เมตร  พร้อมฐานราก คสล.  วางท่อจ่ายน้ าประปา  พีวีซี  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  (ชั้น 8.5)  ยาว  1,000  เมตร   ฝังกลบลึก  
0.30  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานไฟฟ้าถนน  (00242)         งบประมาณ   595,900  บาท  

5) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  9  ต าบลปากช่อง  
ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  สูง  
20.00  เมตร  พร้อมฐานราก คสล.  วางท่อจ่ายน้ าประปา  พีวีซี  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว  (ชั้น 8.5)  ยาว  1,000  เมตร   ฝังกลบลึก  
0.30  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานไฟฟ้าถนน  (00242)         งบประมาณ   595,900  บาท  

6) โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง  
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  ความลึก  120  เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  
(00242)           งบประมาณ   440,700  บาท 

7) ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,8,10,11,12,13,14   
ต าบลปากช่อง   รายละเอียดดังนี้ 

7.1  ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  ต าบล
ปากช่อง  จ านวน  5  จุด  รวมความยาว  544  เมตร 

- จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
152  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร 

 
 
               / จุดที่ 2  ใช้ท่อพีวีซี... 
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- จุดที่ 2 ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 
    140  เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร 

- จุดที่ 3 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว   
52  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร 

- จุดที่ 4 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
120  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร                   

- จุดที่ 5 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
80  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร  

7.2 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  5 ต าบล        
ปากช่อง  จ านวน  2  จุด  รวมความยาว   404  เมตร                  

- จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
272  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร                   

- จุดที่ 2 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
132  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร  

7.3 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  8 ต าบล        
ปากช่อง  จ านวน  3  จุด  รวมความยาว  1,072  เมตร                  

- จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5) 
ยาว  432  เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร 

- จุดที่ 2 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว   
300  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร 

- จุดที่ 3 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
340  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร                   

7.4 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบล        
ปากช่อง  จ านวน  2  จุด  รวมความยาว  348  เมตร                  

- จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
188  เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร 

- จุดที่ 2 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว   
160  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร 

7.5 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบล        
ปากช่อง  ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  
1,200  เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร 

7.6 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบล        
ปากช่อง  ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 352  
เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร  

7.7 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบล        
ปากช่อง  จ านวน  2  จุด  รวมความยาว  440  เมตร  

 
     / จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี... 
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- จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  

140  เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร 
- จุดที่ 2 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว   

300  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร 
7.8 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต าบล        

ปากช่อง  จ านวน  2  จุด  รวมความยาว  920  เมตร   
- จุดที่ 1 ใช้ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว  

600  เมตร  ขุดฝังลึก 0.30  เมตร 
- จุดที่ 2 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว   

320  เมตร  ขุดฝังลึก  0.30  เมตร 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)  

        งบประมาณ   354,000  บาท 
8. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10  

ต าบลปากช่อง  ก่อสร้างฐานราก คสล. ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว 
3.00 เมตร  พร้อมย้ายโครงถังเหล็กระบบประปาและติดตั้งถังเก็บน้ า
พลาสติก ขนาดความจุ  2,000 ลิตร จ านวน  4 ถัง  เดินท่อจ่ายน้ าประปา 
พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว (ชั้น 8.5)  ยาว  1,240  เมตร  ฝังลึก  
0.30  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานไฟฟ้าถนน  (00242)         งบประมาณ   274,000  บาท 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายวิชาญ  ปลูกบุญทรง  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่  13  สอบถามว่าโครงการ        

เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  13  งบประมาณ   440,700  บาท  แตกต่างจาก
โครงการของหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9  ซึ่งได้งบประมาณ  595,900 บาท        
จึงขอสอบถามว่าประปาหมู่ที่ 8  และหมู่ที่ 9  มีการเจาะบ่อบาดาลหรือไม ่

 สิบเอกสมปอง  แป้นโพธิ์กลาง  ปลัด อบต.ปากช่อง  ชี้แจงส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปา
ของหมู่ที่  8  และหมู่ที่  9  เป็นการตั้ งหอถังประปา  ของหมู่ที่  8                
ใช้บ่อบาดาลเดิม  และทางหมู่บ้านจะใช้งบ SML เข้ามาสมทบในการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือใช้กับระบบประปา  เช่นเดียวกับหมู่ที่  9  จะใช้งบ SML ของ
หมู่บ้าน  400,000  บาท  มารวมกับงบประมาณจ่ายขาดครั้งนี้ ก่อสร้าง
ระบบประปาทั้งระบบ  คือเจาะบ่อบาดาล  ตั้งหอถังและขยายเขตประปา 
ส าหรับของหมู่ที่  13  งบประมาณที่ช่างประมาณการมา คือการเจาะบ่อ
อย่างเดียว   เมื่อเจาะได้น้ าแล้ว  ท่านนายกและคณะผู้บริหารจะใช้
งบประมาณตรงไหนมาตั้งหอถังและขยายเขตประปา  ก็จะต้องพิจารณาใน
ครั้งต่อไป 

 
 
            / นายรังสรรค์  ค าแพง... 
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นายรังสรรค์  ค าแพง  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 9  ชี้แจงโครงการของหมู่ที่ 9   
ในปีงบประมาณ 2553  หมู่ที่ 9  ได้โครงการเจาะบ่อบาดาล  งบประมาณ  
380,000  บาท  แต่หาผู้รับจ้างไม่ได้งบประมาณก็ตกไป  ทางผู้บริหารจึง
ได้น ามาสมทบให้ในการก่อสร้างระบบประปาครั้งนี้   

นายวานิช  หนูพรม  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่  6 อยากให้สมาชิกทุกท่าน
พิจารณางบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  
และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2556  งบประมาณแต่ละหมู่ต่างกัน
มาก  หมู่ที่  6  ได้งบประมาณเพียงแสนกว่าบาท  ฝากว่าหมู่ที่  6  ก็มี
ความจ าเป็นเดือดร้อนเรื่องถนนสายหลังเขาปิ่นทอง  ฝากท่ านนายก
พิจารณาในเรื่องงบประมาณด้วย  

 นายวินัย  เช็งสวย  นายก อบต.ปากช่อง  ชี้แจงว่า  เรื่องงบประมาณปีนี้เป็นปีแรก          
ที่เราใช้งบประมาณท าโครงการใหญ่ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้หมู่ที่เดือดร้อน
จ าเป็นเร่งด่วน ท าให้บางหมู่ ได้งบประมาณสูง  ส าหรับหมู่ที่ปีนี้ ได้
งบประมาณน้อย  ในปีต่อไปหมู่ของท่านอาจจะได้งบประมาณมากกว่า      
หมู่อ่ืน  เมื่อก่อนเราใช้วิธีหารงบประมาณให้หมู่ละเท่าๆ กัน  จึงท าโครงการ
ใหญ่ๆ  ไม่ได้  แต่ในปีนี้ที่บางหมู่ได้งบประมาณสูงก็เนื่องมาจากความจ าเป็น
ของโครงการ 

นายอนุรักษ์  ทองชมภูนุช  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 2  สอบถามเรื่องโครงการลาดยาง
ของหมู่ที่  2  ช่างได้ไปส ารวจหรือไม่ว่าระยะทางได้ไปถึงไหน  อยากขอเพ่ิม          
ท่อระบายน้ าข้างบ้านนายทอง  ทองชมภูนุช  เพราะช่วงฤดูฝนตรงนั้น        
น้ าจะท่วมตลอด   และเรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา  ซึ่งได้เรียนท่าน
นายกไว้ว่าโครงการสร้างที่พักจุดตรวจของหมู่ที่ 2  ที่ตกไป  ขอเปลี่ยน
โครงการมารวมกับงบประมาณที่จ่ายขาด  ไม่ทราบได้มารวมกับโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแล้วหรือยัง  ถ้ายังไม่รวมขอเพ่ิมเป็นขยายเขต          
ท่อจ่ายน้ าประปาของหมู่ที่  2  จุดที่ 1  จากบ้าน ส.อบต.ประนอม มาเชื่อม
ประปาตัวที่วัดปากช่อง  และจุดที่ 2  จากบ้านผู้ช่วยสมชาย  มาเชื่อมตัวที่
วัดปากช่อง  เพื่อให้ระบบประปาท้ัง  3  แห่ง  เชื่อมต่อกัน 

นายรังสรรค์  ค าแพง   สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 9  สอบถามเรื่องโครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2556  จ านวน  4  จุด  ไม่ทราบของหมู่ไหน  ได้เคยแจ้งไว้ในจุด
ทางแยกเข้าหมู่ที่ 9  บริเวณหมู่ท่ี 5   แยกบริเวณบ้านผู้ใหญ่บรรเจิด   และ
หน้าโรงเรียนบ้านห้วยยาง 

นายจอม  โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 15  ขอท้วงติงเรื่องการจ่ายขาด
เงินสะสม  เนื่องจากการใช้งบประมาณแต่ละหมู่มีความจ าเป็น  ฝาก
ผู้บริหารว่า  งบประมาณแต่ละหน่วยงานที่ เข้ามา ในต าบล หมู่ที่ ได้
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนไปแล้ว  เช่นหมู่ที่อยู่ติดคลองชลประทาน   
หมู่ที่ได้งบทางหลวงชนบท หรือของ อบจ. ก็ดี หมู่ที่ได้งบประมาณตรงนี้แล้ว  

      / ก็ขอให้ใช้งบประมาณ อบต…. 
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ก็ขอให้ใช้งบประมาณ อบต. ไปดูแลน้อยหน่อย  อาทิเช่นของหมู่ที่  15  
ถนนช ารุดมา  10  กว่าปีแล้ว  มาพูดในสภา อบต. ปากช่อง  ก็ไม่ได้อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ อบต.  และถนนสายหมู่ที่  4  เชื่อมต่อหมู่ที่  15  
ก็เหมือนกัน  ถ้าจะให้หมู่ที่ 15  เสนอเป็นโครงการอันดับ  1  ชาวบ้านก็ไม่
ยกมือให้  เพราะฉะนั้นคณะผู้บริหารจะต้องเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
นายก อบต. เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาต าบลของเรา  ต้องอาศัย
ศักยภาพของท่านนายก อบต. 

นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 12  สอบถามเรื่องการขยายเขต
ท่อจ่ายน้ าประปา ของหมู่ที่  12  ใช้ท่อขนาด  2  นิ้ว  ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถาวร  เพราะท่อเดิมขนาด  1.5  นิ้ว  แล้วไปต่อด้วยท่อ          
2  นิ้ว  น้ าก็จะไหลไม่แรง  เพราะท่อเดิมเล็กกว่า  อยากให้เอาท่อ        
1.5  นิ้ว  ไปไว้ปลายน้ า   เพราะถ้าเอาไว้ช่วงกลางแล้วต่อปลายเป็น           
2  นิ้ว  จะท าให้เกิดปัญหาน้ าไหลไม่แรง 

ประธานสภาฯ  เสนอแนะว่าใช้ท่อ  2  นิ้ว  ก็ดีเพราะต่อไปบ้านเรือนมากขึ้น        
ท่อเดิม  1.5  นิ้ว  ก็อาจต้องเปลี่ยนให้เป็น  2  นิ้วเหมือนกัน 

นายชาคริต  แก้วมังกรณ์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่  4  ชี้แจงว่าปัญหาหลักของ       
หมู่ที่  4  คือ น้ าท่วม  ในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้  ทางผู้บริหารได้คิดถึง
ปัญหานี้หรือไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  

นายวินัย   เช็งสวย  นายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงว่าในการของบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืนก็ไม่ได้นิ่งดูดาย   โครงการในปีนี้ก็มีโครงการที่ได้งบประมาณจาก
หน่วยงานนอก  เช่นโครงการถนนหมู่ที่ 8  เชื่อมหมู่ที่ 6   ในหมู่ที่ 2
โครงการถนนคอนกรีตจากบริเวณสี่แยกปากช่องไปถึงโรงเรียนวัดปากช่อง   
เมื่อครั้งที่  มท.3  มาที่ต าบลแก้มอ้น  ผมก็ได้ไปพบท่านบอกว่าต าบล          
ปากช่องมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมถนนหมู่ที่ 9  ก็ของบมาด าเนินการในหมู่ที่  9 
หมู่ที่  4  มีปัญหาเรื่องน้ าท่วมตรงสี่แยก ก็ได้ของบขยายบล็อกตรงที่มีท่อ
ระบายน้ าอยู่แล้ว  แต่ไม่สามารถลงงานในพ้ืนที่ได้  เนื่องจากเจ้าของที ่      
ไม่อนุญาต   จึงบอกช่างให้ยกเลิกไปเมื่อเจ้าของพ้ืนที่ไม่ยินยอม อยากแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมของหมู่ที่  4  มาก  น้ าท่วมทุกปี  หมู่ที่  10   ก็ขอวางบล็อก
เพ่ิมไป  บางครั้งสิ่งที่ตั้งใจจะท าแต่ก็มีปัญหาท าให้ท าไม่ได้   ส าหรับการ        
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆ  ในวันนี้ ถ้าสภาฯ  เห็นว่าโครงการที่จะ
จ่ายขาดมีข้อผิดพลาดมากเกินไปไม่สมควรอนุมัติก็ขึ้นอยู่กับสภาฯ  หรือ     
เห็นว่าจะสามารถด าเนินการไปด้วยกันได้ก็แล้วแต่สภาฯ  พิจารณา  ปีนี้การ
จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่ดูจะมีข้อผิดพลาดมาก  ปีหน้าก็ค่อยมาแก้ไข
กันว่าจะใช้วิธีการหารงบประมาณแบบเดิมหรือไมอ่ย่างไร 

นายอนุรักษ์  ทองชมภูนุช  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 2  ตามที่ได้สอบถามท่านนายก 
ว่า  โครงการลาดยางหมู่ที่ 2  ได้น างบประมาณโครงการสร้างป้อมจุดตรวจ
ที่ตกไปมารวมด้วยหรือไม่  ถ้าไม่รวม  จะขอใช้งบตรงนั้นมาท าโครงการ
ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา 

/นายชาคริต  แก้วมังกรณ์... 
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นายชาคริต   แก้วมังกรณ์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่  4  อธิบายเรื่องการวางบล็อก
ระบายน้ า  การแก้ไขปัญหาต้องอธิบายทิศทางน้ าว่ามาทางไหน ไปทางไหน 
เราต้องมาคุยเรื่องจุดพ้ืนที่ที่จะลง  ไม่ใช่จะลงจุดไหนก็ลง  อธิบายให้ท่าน
ผู้บริหารเข้าใจ  เผื่อจะมีการของบประมาณมาอีก  ควรท าบล็อกแบบ         
หมู่ที่  12   วางตามแนวถนนไป  พอน้ ามาก็ไหลลงบล็อกหมด  จะช่วย
แก้ปัญหาได ้

ประธานสภาฯ  สอบถามเรื่องการวางบล็อกระบายน้ าของหมู่ที่ 4  ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางแล้ว  แต่ด าเนินการไม่ได้  ไม่ทราบติดขัด
ในเรื่องใด  

นายเสี้ยว   โอนอ่อน  เลขานุการนายก อบต.ปากช่อง  ชี้แจงเรื่องการวางบล็อกระบายน้ า
หมู่ที่  4  ทางผู้บริหารได้ให้คุณชาคริตไปคุยกับเจ้าของพ้ืนที่แล้ว  แต่          
ก็ไม่ได้ให้ค าตอบกลับมาว่าเป็นอย่างไร  ทาง อบต.  จึงให้ผมเข้าไปคุย  ก็ได้
เข้าไปคุยแล้วปรากฏว่าเขาให้ท าได้ตามแนวถนนแต่ไม่ให้ผ่านที่เขา  เพราะ
ต่อไปเขาจะถมที่ให้เท่าระดับถนน  วางบล็อกไปน้ าก็ผ่านไปไม่ได้   แล้วแต่
ช่างว่าจะตัดสินใจอย่างไร  ช่างจึงตัดสินใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงท าไม่ได้   

  เรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา  ผมไปส ารวจทุกหมู่บ้าน         
บางหมู่บ้านได้สอบถามสมาชิก อบต.  ว่ามีบ้านหลังไหนยังไม่มีน้ าประปาใช้  
ถ้ามีก็ให้มาเขียนค าร้อง  ในกรณีของหมู่ที่ 12   อบต. ไม่ได้เก็บค่าน้ า           
ทางหมู่บ้านบริหารเอง  การขยายเขตประปาของหมู่ที่  12  เ ดิมใช้
น้ าประปาของหมู่ที่  15   ต่อไปจะขอใช้น้ าของหมู่ที่ 12  จึงขยายเขต
ต่อไปถึงบ้านหลังที่อยู่ไกล  จะใช้น้ าอีกแค่  2  หลังเท่านั้น  และได้ถาม
ผู้ใหญ่บ้านว่าจะใช้ท่อกี่นิ้ว  ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าใช้  2  นิ้วก็ได้  เพราะต่อไป
ท่อที่วางในที่ดินชาวบ้านก็จะต้องเอาออก  ท่อประปาที่ฝังอยู่ทุกวันนี้ไม่มี
ถาวรสักหมู่  เพราะเราไม่ได้ใช้ระบบคลอรีน  ท่อประปาจะมีคราบหินปูนจับ     
อุดตัน  ไม่เกิน 3-4  ปี ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่  ส าหรับท่อเมนที่ลอยอยู่ก็ต้อง
ใช้งบประมาณอีกมากมายในการแก้ไข 

นายจอม  โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 15  เสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมบริเวณสี่แยกหนองชะนาง  บางครั้งการให้ชาวบ้านเซ็นยินยอม           
อุทิศที่  ก็ต้องใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย   ในครั้งต่อไปหากมีงบประมาณ
ในการด าเนินการก็ต้องมีการประชุมร่วมกัน  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมา 
นั่งคุยกัน การแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้าจะจ่ายขาดเงินสะสม ก็เห็นด้วย  
เนื่องจากมีความจ าเป็นมาก 

นายชาคริต  แก้วมังกรณ์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 4  พูดถึงกรณีน้ าท่วมบริเวณ       
สี่แยกหนองชะนาง  อยากขอให้ท่านนายก หรือท่านปลัดให้ค าตอบว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร จะได้ไปชี้แจงให้ประชาชนในหมู่ที่ 4  ทราบได้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ  ขอมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง  8  โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น   
3,853,300  บาท 

                       /ที่ประชุม... 



-10- 
 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   23   เสียง    
งดออกเสียง      6   เสียง 

วาระการประชุมที่  ๔ เรื่อง   พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕7     
ประธานสภาฯ         ขอให้ปลัด อบต. ชี้แจง 
สิบเอกสมปอง  แป้นโพธิ์กลาง  ปลัด อบต.ปากช่อง  ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบว่าระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗         
ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าจะ
ให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  จะให้มี
ก าหนดกี่วันและให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี   ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. ๒๕52  มาตรา  ๕๓  ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้
เสนอ  

นายสมเกียรติ  ชินผา   สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑1  เสนอให้มีการก าหนดประชุม
สมัยสามัญ  ๒  สมัย  ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม  โดยให้ก าหนด
สมัยละ  ๑๕  วัน   ตั้งแต่วันที่  1 – 15   

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
2557   เป็น   ๒  สมัย   

สมัยที่ ๑   เริ่มตั้งแต่  1 – 15  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7   
สมัยที่ ๒   เริ่มตั้งแต่  1 - 15  สิงหาคม  ๒๕๕7   

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ   24   เสียง    
งดออกเสียง      5   เสียง 

วาระการประชุมที ่5 เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๕5  ขอเชิญ ปลัด อบต.ชี้แจง 
สิบเอกสมปอง  แป้นโพธิ์กลาง  ปลัด อบต.ปากช่อง  ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๓๐(๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน    
ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  จึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทราบ  ดังนี้ 
           /ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง... 
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ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2554  และได้
น าแผนงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ไป
ปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
2555  สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา ปี 2555  ได้ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  จ านวนโครงการทั้งหมด  62  โครงการ   ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  12โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.35  อยู่ระหว่างด าเนินการ   
2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3.23  ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๔6  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  74.19 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน  
จ านวนโครงการทั้งหมด  19  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  10  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  52.63   ยังไม่ได้ด าเนินการ  9  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  47.37 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 65 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  39  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
60  อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.54        
ยังไม่ได้ด าเนินการ   25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  38.46 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนโครงการทั้งหมด ๑3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  0  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 0  ยังไม่ได้ด าเนินการ  ๑3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  จ านวนโครงการทั้งหมด  17  โครงการ  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ   7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41.18   ยังไม่ได้ด าเนินการ  10  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  58.82 

- โครงการที่บรรจุในแผนทั้งหมด       จ านวน   ๑76  โครงการ 
- โครงการที่ได้ด าเนินการในปี ๒๕๕5  จ านวน     ๗1  โครงการ 
- ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ 

อบต.  คิดเป็นร้อยละ   40.34   
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  มีดังนี ้
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องตั้งไว้ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากมีโครงการจ านวนมาก  จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วน  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนก่อน   ท าให้น าแผนไปสู่การปฏิบัติได้น้อยเมื่อ
เทียบกับจ านวนโครงการตามแผนฯ 

 
    /2. ประชาชนบางส่วน... 
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2. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการบริหารและการท างาน
ของ อบต. ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา  ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปด้วยความ
ล าบากและล่าช้า 

3. ขาดความร่วมมือในระดับผู้น าท้องถิ่น  ซึ่งเป็นก าลังขับเคลื่อนที่
ส าคัญ  ส่งผลต่อการพัฒนาต าบล 

ทั้งนี ้ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องท่านใด  มี
ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต าบลปากช่องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ    5.2   เรื่องอ่ืนๆ    

สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะชี้แจง  เสนอแนะ  หรือสอบถาม  ขอเชิญ
น าเสนอท่ีประชุม 

นายรังสรรค์  ค าแพง  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่  9  สอบถามเรื่องการติดตั้ง       
ไฟกระพริบ  จ านวน  4  จุด มีติดตั้งในหมู่ที่ 9  หรือไม่  โครงการไฟฟ้า      
ส่องสว่างภายในหมู่บ้านของหมู่ที่  9  งบประมาณปี 2555  ส ารวจไปแล้ว
ไม่ทราบจะได้ด าเนินการหรือไม่  และเรื่องท่ีสาม  ถนนที่ช ารุดจากน้ าท่วมได้
พังลง  รถสัญจรไปมาล าบาก  ระยะทางประมาณเกือบ  1  กิโลเมตร ช ารุด
มานานแล้ว  ไม่ทราบจะมีการด าเนินการซ่อมแซมเมื่อไร 

นายอนุรักษ์  ทองชมภูนุช  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 2  แจ้ ง ไฟ ฟ้าส่ อ งสว่ า งดั บทั้ ง
หมู่บ้าน  สอบถามช่างบอกว่าต้องให้การไฟฟ้าแก้ทั้งระบบ  ก็รอมาครึ่ง
เดือนแล้ว  และถนนบริเวณสี่แยกปากช่องเมื่อไหร่จะเข้ามาด าเนินการ 
ตอนนี้ก็ทรุดตัวลงเรื่อยๆ  และสอบถามท่านนายกว่ าโครงการก่อสร้าง      
ป้อมจุดตรวจชุมชนของหมู่ที่ 2  งบประมาณปี 2555 ที่ตกไป  ได้น ามา
รวมกับงบประมาณโครงการลาดยางหรือไม่  

นายประจัก  พวงสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 3  ฝากเรื่องการวางท่อระบายน้ า 
 ช่วงหมู่ที่ 3  กับหมู่ที่ 5  บริเวณหัวนา  ท่านอดีตประธานจรัส  บรรจบปี  

ก่อนท่านเสียชีวิตได้ฝากไว้ว่า  ขอให้วางท่อขนาด 1.00 x 1.00  เมตร
จ านวน  4  ท่อน   เพราะท่อเดิมเล็ก  เรื่องที่ 2  การลงลูกรังของหมู่ที่  3  
สายคลองชลประทานเชื่อมหมู่ที่ 5  ลูกรังไม่ได้คุณภาพ  ขอให้จัดหาลูกรังที่
มีคุณภาพหน่อย  และเรื่องที่  3  การจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา  ของขวัญ
ส าหรับเด็กไม่เพียงพอ  บางคนได้บางคนไม่ได้ท าให้เด็กที่ไม่ได้ก็ร้อง           
ครั้งต่อไปขอให้จัดให้เพียงพอ  ราคาไม่ต้องแพงชิ้นละ 20  บาท ก็พอ        
แต่ขอให้เพียงพอแจกเด็กทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน จะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือน    
ปีนี้  อาหารก็ยังไม่เพียงพอ  ไม่ทราบงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานเท่าไหร่  
ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วย  

    
   / นายชาคริต  แก้วมังกรณ์... 
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นายชาคริต   แก้วมังกรณ์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 4  แจ้งเรื่องท่อระบายน้ าซอย 

หลังวัดสูงเนิน  ท่อขาดได้แจ้งช่างให้ไปถ่ายรูปไว้  พอดีได้ลูกรังซ่อมแซมมาก็
ได้น าไปใส่ไว้ก่อนให้รถพอวิ่งได้  แต่ถ้าฝนตกลงมาถนนก็จะขาดอีก  ฝากให้
ช่างโยธาไปดู  และเรื่องประปาท่อประปาของหมู่ที่  4  เป็นท่อลอย
ระยะทางยาวมาก จากสูงเนินไปถึงหนองตาโตเลย  เจอรถเหยียบแตกบ่อย  
และหอถังประปาสูงเนิน มี  2  ลูก  แต่ถูกตัดและอุดไว้  1  ลูก  ไม่ทราบ
อุดไว้ท าไม  เพราะได้ตรวจสอบระบบเบื้องต้นแล้วก็ยังใช้งานได้ เวลาระบบ
ของตัวที่ใช้งานอยู่ประจ าเสีย จะได้ใช้แทนกันได้                      

นายค ารณ  แก้วรัตน์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 5  แจ้งเรื่องน้ าท่วมท าให้ท่อหลุด
บริเวณคอเหมือง  ศาลเจ้า และหลังฟาร์มหมู  ฝากให้ช่างไปตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไข 

นายวานิช  หนูพรม  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 6  แจ้งเรื่องท่อระบายน้ า หน้า 
ปั้มน้ ามัน  ดินทรุดตัวเป็นโพร่งใหญ่มากอันตราย  ฝากให้ไปดูด้วย  และการ
ลงลูกรังซ่อมแซมภายในต าบล  ลูกรังต้องได้คุณภาพด้วย  ฝากสมาชิก            
ทุกท่านช่วยตรวจสอบถ้าลูกรังไม่ดีเป็นหินเป็นดินก็อย่าให้ลง 

นางเฉลียว  ปานลา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 9  สอบถามเรื่องโครงการลงลูกรัง
ซ่อมแซม  จะด าเนินการเมื่อไร  เพราะหมู่ที่  9  เดือดร้อนมากโดยเฉพาะ
สายดอนมะขามเทศ  และถนนสายบ้านอดีต ส.อบต.ส าราญ  ปานลา            
เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ 

นายสมเกียรติ   ชินผา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 11 ฝากเรื่องท่อระบายน้ าที่ฝัง
ข้ามถนนบริเวณเลยบ้านอดีตประธานสภาฯ  นายชลอ  ข าสุวรรณ์  ซึ่งเป็น
ล าห้วย  ไหล่ถนนทรุดมาก   และสอบถามเรื่องข้อบัญญัติต าบล เรื่อง         
การบริหารกิจการประปา  ที่ได้น าเข้าที่ประชุมหารือกันไปบ้างแล้ว  ท าไม
ไม่น าเข้าที่ประชุมในครั้งนี้ เ พ่ือให้สภาฯ  พิจารณามีมติเห็นชอบและ
ประกาศใช้ต่อไป  เพราะในปีนี้แต่ละหมู่มีการขยายเขตประปากันเพ่ิมขึ้น 

  ตามที่สภา อบต.ปากช่อง  ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  จ านวน        
3  ท่าน  ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
ได้แก่   นางจินตนารัตน์  พูลน้อย   นายวิชาญ  ปลูกบุญทรง  และ         
นายสมเกียรติ   ชินผา  ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่  30  มกราคม  
2556  ตามที่ ปลัด อบต.ปากช่อง  ได้ชี้แจงแล้วว่าที่ประชุมมีมติให้ท า
แบบสอบถามลงไปตามหมู่บ้าน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านว่า
การด าเนินโครงการเป็นไปตามความต้องการของคนในหมู่บ้านหรือไม่          
จึงน าเรียนให้สภาฯ ทราบว่าคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาฯ   
ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

 
 
 
              /นายสมยศ  ทับวิชา... 
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นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 12 แจ้งเรื่องปัญหาน้ าท่วม ซึ่ง

เป็นปัญหาซ้ าซากของหมู่ที่ 12  เนื่องจากหมู่ที่ 12  เป็นคอขวด รับน้ าจาก
หมู่อ่ืน  แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ถ้าแก้ปัญหาน้ าท่วมให้หมู่ที่ 4  ก็ต้องแก้ไข
หมู่ที่ 12  ด้วย  เพราะน้ าจากหมู่ที่ 4  ก็จะไหลมาลงหมู่ที่ 12   ฝาก         
ท่านนายก  เมื่อแก้ไขให้หมู่ที่ 10, 11, 4  แล้ว  ก็อย่าลืมหมู่ที่ 12   

นายวิชาญ  ปลูกบุญทรง  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่   13  แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  มีปัญหามากที่ไม่ติด  ถ้าเป็นไปได้  อยากให้ทาง อบต.ปากช่อง 
ท าหนังสือประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง เข้ามาตรวจสอบ  
และเสียงตามสายของหมู่ที่ 13  ขาดหลายจุด 

นายรังสรรค์  ค าแพง  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 9   เสริมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะของหมู่ที่ 9  มีติดๆ  ดับ  แจ้งช่างแล้ว  ช่างบอกว่าไม่มีอุปกรณ์
เปลี่ยน   จึงขอหารือว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

นายธานี  นิลเพชร  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 14  แจ้งเครื่องขยายเสียงตาม
สาย  เอาไปซ่อม  3 – 4  เดือนแล้ว  ไม่ทราบช่างรายงานนายกหรือไม่ว่า
ซ่อมได้หรือไม่ได้   

นายณรงค์   ศุภวิทยาภินันท์  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 14  แจ้งเรื่องการก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค  ตามที่ได้ไปตรวจสอบพบว่าการก่อสร้าง       
ไม่เป็นไปตามแบบและยังไม่เรียบร้อย  ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับงานไป
เรียบร้อยแล้วจะท าอย่างไร 

นายราชัณย์   ปิ่นเกตุ  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 15  เสนอเรื่องเสียงตามสายของ
หมู่ที่  15  ช ารุดหนัก  ส่งผลกระทบท าให้หมู่ที่ 15  ไม่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร  สายตกท้องช้าง  สายไม่ตึง  รถอ้อยเกี่ยวขาดบ่อย  ซ่อมของเก่า
ของใหม่ก็เสีย  อยากให้มีการติดตั้งใหม่  ให้ติดตั้งเป็นหอกระจายข่าว หรือ
ติดตั้งเป็นจุดๆ  ที่มีบ้านเรือนหนาแน่น  3 – 4 จุด  ไม่ต้องลากสาย         
ทั่วหมู่บ้าน  จะท าให้ดูแลรักษาระบบเสียงได้ง่ายขึ้น  และล าโพงให้ติดแบบ 
หมู่ที่ 12  คือปากกลม  ไม่ใช่ปากแบน  หมู่ที่ 15  ขอเป็นเรื่องเร่งด่วน
เกี่ยวกับการแก้ไขระบบเสียงตามสาย  และเครื่องรับสัญญาณเสียงตามสาย
อัตโนมัติของหมู่ที่ 15  น าไปซ่อมนานแล้วไม่ทราบเสร็จหรือยัง 

นายสมยศ   ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 12  อยากทราบหอกระจายข่าว
ไร้สาย แต่ละหมู่บ้านใช้การได้เท่าไร 

นางเฉลียว  ปานลา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 9 สอบถามถนนบริเวณบ้าน            
นายบัวไร  ที่ได้ขุดซ่อมประปา  ท่านเลขานายกฯ  บอกจะเอาลูกรังไปถมให้  
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปถม  เวลาฝนตกถนนจะช ารุดหรือไม่  และโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านนายลมูล  ไม่มีทางเบี่ยงให้และไม่มีการ
ตอกเสาเข็ม  ชาวบ้านก็ได้ท้วงติงมา กลัวว่าต่อไปจะพังลงมา 

 
 
        / นายราชัณย์   ป่ินเกตุ... 
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นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 15  พูดเรื่องการจัดงานวันเด็ก  
โต๊ะวางอาหารที่จัดให้ผู้จัดท าอาหารไม่พอวาง  ปีหน้าขอเป็นโต๊ะเหลี่ยม  
และบริเวณที่ให้บริการน้ าดื่ม  ขอให้มีผู้ดูแลเพราะเด็กๆ  ไปหยิบน้ าเอง
อันตราย 

สิบเอกสมปอง   แป้นโพธิ์กลาง  ปลัด อบต.ปากช่อง  ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ  ดังนี้ 
  1. การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  4  จุด  ก่อนด าเนินการจะต้อง

ส ารวจข้อมูลว่ามีจุดไหนที่จ าเป็นต้องติดตั้งก่อน  ข้อมูลขณะนี้ที่มีคือ  
เส้นทางลาดยางเลียบคลองชลประทานที่ก่อสร้างใหม่ในหมู่ที่ 2   จุดที่         
หมู่ที่  9  เสนอมา  และบริเวณทางโค้งของหมู่ที่ 1 ถ้าท่านใดเห็นว่าในหมู่
ของท่านมีจุดที่จ าเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบก็ให้เสนอมา  เวลา
ด าเนินการจะได้น าข้อมูลเสนอผู้บริหารพิจารณาตามความจ าเป็นว่าจะ
อนุมัติติดตั้งบริเวณจุดไหนก่อน  เพราะในปี 2556  ตั้งงบประมาณไว้เพียง  
4  จุด 

  2. การจัดงานวันเด็ก  อบต. เข้าใจปัญหาดี งบประมาณใน
ข้อบัญญัติจะตั้งไว้กว้างๆ  เวลาด าเนินการจริงหลังจากหารือกันแล้ว        
กองการศึกษาจะตั้งงบประมาณที่จ่ายจริงมา  ซึ่งจะน้อยกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้  ท่านใดสงสัยสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา  ส าหรับ
กรณีที่อาหารและของขวัญไม่พอ  เนื่องจากที่ได้ประมาณการอาหารและ
ของขวัญไว้   ไม่ ได้รวมเด็กของโรงเรียนวัดปากช่องและโรงเรียน             
บ้านเขาปิ่นทอง  เพราะทั้งสองโรงเรียนแจ้งว่าจะจัดงานวันเด็กพร้อมกับ 
อบต. ในวันเสาร์  แต่ทางโรงเรียนวัดปากช่องได้เปลี่ยนมาจัดงานในวันศุกร์ 
ซึ่ง อบต. มาทราบในวันศุกร์เช่นกัน  จึงท าให้ไม่สามารถเตรียมอาหารและ
ของขวัญเพ่ิมได้ทัน  จึงท าให้อาหารและของขวัญไม่พอ  ในปีต่อไปจะต้อง
เตรียมการแก้ไขต่อไป     

  3. การลงลูกรังของหมู่ที่ 3  ที่ท่านสมาชิกแจ้งว่าเป็นดินโคลน        
รถวิ่งไปแล้วติด  คาดว่าน่าจะเป็นงบอุทกภัยของทางอ าเภอ  เราไม่สามารถ
ไปก้าวก่ายได้  ท าหน้าที่แค่ประสานงานจุดที่จะลง  แต่ถ้าเป็นโครงการของ 
อบต.  ก็อยากให้สมาชิกช่วยตรวจสอบได้อย่างเต็มที่  ส าหรับโครงการลง
ลูกรังของ อบต.  ได้ให้ช่างประสานผู้รับเหมาแล้ว  แจ้งว่าจะมาลงหลัง
ตรุษจีน  ส่วนคุณภาพของลูกรังก็ฝากให้ช่วยกันดู ถ้าไม่ได้คุณภาพไม่ถูกต้อง
ก็แจ้งมาได ้

  4. ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา  และ
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกรและการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่  
ขณะนี้ได้เสนอร่างให้ผู้บริหารพิจารณาอยู่  คาดว่าเร็วๆ  นี้จะน าเข้าสู่สภาฯ 
พิจารณา 

 
 
       /5. ไฟทางส่องสว่าง... 
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  5. ไฟทางส่องสว่างที่ไม่ติดเป็นช่วงๆ กองช่างได้ประสานไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึงให้มาตรวจสอบ  ส่วนไฟทางส่องสว่างที่ อบต.
ต้องด าเนินการซ่อมแซม บางจุดวัสดุอุปกรณ์ขาดอยู่  เพราะทางกองช่างจะ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นงวดๆ  และ อบต. มีปัญหาในเรื่องที่ไม่มีรถกระเช้า 

  6. การก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค  จะให้ช่างลงไป
ตรวจสอบ  ถ้าผู้รับจ้างท าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบในสัญญาคงไม่ได้ 

  7. เครื่องรับสัญญาณหอกระจายข่าวอัตโนมัติของหมู่ที่  15  ได้
ประสานไปยังช่างที่รับไปซ่อมแล้ว  ขณะนี้รออะไหล่ประมาณ  1  สัปดาห์ 

นายวินัย  เช็งสวย  นายก อบต.ปากช่อง  ชี้แจงเรื่องการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา  
เราต้องการให้ทุกบ้านมีน้ าใช้  จึงได้ให้เลขานุการนายกฯ  ไปส ารวจและมา
ตั้งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ตรงไหนที่ไม่มีน้ าใช้เลยจะท าให้ก่อน  
ส าหรับหมู่ที่ต้องการต่อท่อเพ่ือเชื่อมต่อต่างๆ  ถ้ามีความจ าเป็นให้มาแจ้ง
ช่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ต่อไปถ้ามีโครงการจะได้ให้ช่างออกไปส ารวจ
และประมาณการไว้  และเรื่องท่อระบายน้ าก็เช่นกันที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ให้มาแจ้งช่างไว้ 

นายจอม   โพธิ์น้อย  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 15  พูดถึงปัญหายาเสพติดเป็น
เรื่องส าคัญ  ฝากให้ผู้บริหารพิจารณาถึงแม้จะเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก  แต่ก็
ควรจะช่วยกันดูแลสอดส่อง  และฝากเรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ 15   
ขาดเยอะมาก 

นายสมเกียรติ  ชินผา  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 11  ตามที่สมาชิกได้มีการท้วงติง
เรื่องการจัดงานวันเด็กหลายท่าน  ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ  ตั้ ง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมร่วมกับ อบต. เวลามีกิจกรรมเช่น  วันเด็ก         
วันผู้สูงอายุ  เพ่ือจะท าให้ข้อบกพร่องในการจัดงานลดลง 

นายเสี้ยว  โอนอ่อน  เลขานุการนายก อบต.ปากช่อง ชี้แจงเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 
  1. หอถังประปาหมู่ที่ 4  ถังปูนพนักงานบอกว่าไม่ได้ใช้แล้ว  แต่

ซัมเมอร์สมีหรือไม่ ยังไม่ได้ตรวจสอบจะให้ช่างเข้าไปดู  ถ้าใช้ได้จะเปิด         
ใช้งานให้ 

  2. เรื่องไฟฟ้าและเสียงตามสาย  ช่วงนี้พนักงานซ่อมไม่ได้หยุด  
เพราะรถบรรทุกอ้อยเกี่ยวขาดบ่อย 

  3. การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในหมู่ที่ 9  ก่อนที่จะด าเนินการก็ได้
พูดคุยกันแล้วว่าจะต้องมีปัญหาในเรื่องการสัญจรไปมา คนในชุมชนก็บอกไม่
มีปัญหาสามารถวิ่งอ้อมได้ ถ้าจะให้สร้างทางเบี่ยงซึ่งต้องสร้างลงไปในน้ าก็
จะล าบาก 

นายธานี  นิลเพชร  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 14 เสนอว่าในการประชุมสภาฯ 
ครั้งต่อๆ  ไป ให้นัดประชุมเวลา 13.00 น.  เนื่องจากมีข้อหารือมาก             
จะได้ไม่ติดเที่ยง  

  
               /ประธานสภาฯ...  



-17- 
 
 

ประธานสภาฯ  แจ้งขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม 
ราชกุมารี  ในวันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2556  ซึ่งจะเสด็จผ่านบริเวณแยก
เขาประทับช้างในเวลา  12.30  น.  จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเฝ้ารอรับ
เสด็จ  ณ  บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง   การแต่งกาย
ชุดกากี  และขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ  ท่าน  ที่ ได้เข้าร่วมประชุมโดย        
พร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 
  (ลงชื่อ)…สิบเอก…………………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม 
           (สมปอง    แป้นโพธ์กลาง) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 
  (ลงชื่อ)………………………………….…………………..ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
          (นายประนอม   ถ้ าเย็น) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 2 

 
  (ลงชื่อ)……………………………………………….……..ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
           (นายสมเกียรติ   ชินผา) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 11 
 
  (ลงชื่อ)……………………………………………………..ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นางจินตนารัตน์   พูลน้อย) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 1 

 
  (ลงชื่อ)………………………………….………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายประยงค์    โอนอ่อน) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

  


