
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ผู้มาประชุม 

1. นายประยงค์  โอนอ่อน  ตําแหน่ง  ประธานสภา อบต.ปากช่อง 
2. นายศักดิ์ดา  หมื่นศรี  ตําแหน่ง    รองประธานสภา อบต.ปากช่อง 
3. นางเฉลียว  เฮงชัยโย  ตําแหน่ง  เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง 
4. นางจินตนารัตน์ พูลน้อย  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายสําเริง  บุญฤทธิ์  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
6. นายประนอม  ถ้ําเย็น  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
7. นายประจัก  พวงสุวรรณ์ ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 

 8. นางสาวพัชราพร     เต็มปรีชา ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
9. นางสาวอศิปภัสสร สิงแสง  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
10. นายคํารณ  แก้วรัตน์  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
11. นายวานิช  หนูพรม  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
12. นายศรีรัตน์  เข็มพับ  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
13. นายวัง  ศรีรอด  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
14. นางสาวพิชภัทร ศิลปมนตรี ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
15. นายสําราญ  แสงโสม  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
16. นายถนอม  ทองสิทธิ์ ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
17. นายสุดใจ  ยกกลิ่น  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
18. นายสมเกียรติ ชินผา  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
19. นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
20. นายสมยศ  ทับวิชา  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
21. นายธานี  นิลเพชร  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
22. นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
2. นายจอม  โพธิ์น้อย  ตําแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวินัย  เช็งสวย  ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
   2. นายลักษณ์  จันทร์อ่อน ตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
   3. นายสหัส  อุ่นเรือน  ตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 

4. นายหรัด    ทองเอีย  ตําแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
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   5. นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
   6. นางวนิดา  ผจญกล้า ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 

7. นายประวิตร  ไกลวิจิตร ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน 
  ผู้อํานวยการกองช่าง 

8. นางสาวลดาวัลย์ ศิริเอก  ตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   9. นางสาวอัจจิมา เจนตาบรรหาร ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   10. พระเสน่ห์ ปภากโร     ตําแหน่ง  รองเจ้าอาวาสวัดนาสมอ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์  โอนอ่อน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14  ลากิจ 
  - นายจอม  โพธิ์น้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15  ลาป่วย 
  - ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ที่ได้นํา  

เครื่องสูบน้ํามาช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่   
หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 13 ตําบลปากช่อง  และ
ขอบคุณสจ.มนตรี  ใช่รุ่งเรือง นํารถแบคโฮมาช่วยในการขุดลอกคลองลําห้วย
ในเขตตําบลปากช่อง ด้วย 

  - เรื่องโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขณะนี้
สถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีทวีความรุนแรงมากข้ึนให้ทุกคนระมัดระวัง 
ป้องกันตัวเอง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เมื่อออกนอกบ้าน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการรวมกลุ่ม  

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
        ประจ าปี ๒๕64 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่   
22 กุมภาพันธ์ 2564  ที่แจกจ่ายให้ว่ามีรายการใด ข้อความใดที่จะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาฯ  ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม    รับรอง     21 เสียง 
     ไม่รับรอง      - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง   พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
   พ.ศ. 2564 
   - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าสํานักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าสํานักปลัด มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 
นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง ตามที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่
จะดํ า เนินการตามโครงการพัฒนา โดยอาศัย อํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป  

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ขอมติที่ประชุมพิจารณา
    ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม
    ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าสํานักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าสํานักปลัด มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 
 

/นางสาวอัจจิมา... 
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นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง ตามที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง มีความจําเป็นที่จะ
เปลี่ยนแปลงแผน เนื่องจากได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการที่ เคยเสนอมา โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2564 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ขอมติที่ประชุมพิจารณา 
    ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่อง   รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าสํานักปลัด รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 
2565) แก้ไข ครั้งที่  2 พ.ศ. 2564  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
ปากช่องรับทราบถึงการดําเนินการ 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าสํานักปลัด  ชี้แจง 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ไปแล้ว นั้น 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง มีความประสงค์
ดําเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 21 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เนื่องด้วยแก้ไข
ชื่อโครงการที่คลาดเคลื่อนและให้สอดคล้องกับการดําเนินการจริง 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไข จึงขอรายงานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลปากช่อง  มาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม   รบัทราบ  
 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าสํานักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าทํา

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจง ตามท่ีสภาฯ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณ 

 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563  อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
 ส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และอนุมัติ
 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว นั้น   
  เนื่องจากการขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า  
 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และขอใช้พื้นที่    
 ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ         
 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 โดยส่วนราชการที่เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้   
 พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้โดยผู้ขออนุญาตทํา
 ประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ 
 ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งการขออนุญาตเข้าทํา 
 ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้ ทุกหน่วยงานต้อง     
 ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับโครงการที่ผ่านมา และ
 โครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องทําการขออนุญาตทุกอย่างตามมติ ครม. ซึ่งต้อง
 เสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องให้ความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 และป่า
 สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วน
 ตําบลปากช่อง ที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากช่องทั้งหมด  
 เพ่ือดําเนินการโครงการ 

   จากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     1. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านแปดหลัง หมู่ที่ 11  
    ตําบลปากช่อง 
   จากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1. วางท่อระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3  
    ตําบลปากช่อง 
     2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลปากช่อง 

 
/จากการจ่ายขาดเงินสะสม... 
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   จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเวก แก้วมุกดา 
    เชื่อมบ้านนายโอฬาร บุญเกตุ หมู่ที่ 1 ตําบลปากช่อง 
     2. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน 
    หนองกระโดนเชื่อมต่อโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง 
     3. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายอั๋น 
    อุ่นทา หมู่ที่ 4 ตําบลปากช่อง 
     4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตําบล
    ปากช่อง ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.0+361 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
    ยาว 361 เมตร ช่วงที่ 2 กม.0+361 ถึง กม.0+722 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    4 เมตร ยาว 361 เมตร  
     5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเขาปิ่นทอง
    เชื่อมบ้านเกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตําบลปากช่อง 
     6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางเกลี้ยง 
    จิตรคํา หมู่ที่ 7 ตําบลปากช่อง 
     7. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสพัลท์ติกคอนกรีต สามแยก 
    ดอนมะขามเทศ – บ้านดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9 ตําบลปากช่อง 
     8. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2  
    บ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10 ตําบลปากช่อง 
     9. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางวารี       
    ลายคล้ายดอก หมู่ที่ 11 ตําบลปากช่อง 
     10. ก่อสร้างถนนยกระดับสายบ้าน น.ส.อาภาวัลย์ อุ่นเรือน หมู่ที่ 12 
    เชื่อม หมู่ที่ 3 ตําบลปากช่อง 
     11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงใบ เชื่อมฝายน้ําล้น 
    หมู่ที่ 13 ตําบลปากช่อง 
     12. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางเอียด  
    อุ่นเรือน หมู่ที่ 14 ตําบลปากช่อง 
     13. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางอุไร  
    สังข์ทอง หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง 
     14. ปรับปรุงท่อจ่ายน้ําประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 
    บริเวณหลังวัด/โรงเรียนวัดปากช่องวนรอบหมู่บ้าน จนถึงบริเวณบ้าน 
    นายอนุรักษ์ ทองชมพูนุช ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านผู้ช่วยสมชาย สมเหมาะ  
    ถึงบริเวณ บ้านอดีตผู้ใหญ่บุญรอด บุญฤทธิ์ 
   จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1. วางทอ่ระบายน้ําบริเวณหน้าบ้านนางมาลี วงษา ถึงคลองน้ําทิ้ง  
    หมู่ที่ 2 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     2. เปลี่ยนถังประปาบ้าน อบต.ประนอม หมู่ที่ 2 ตําบลปากช่อง 
    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

/3. ปรับปรุงถนนลาดยาง... 
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     3. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน 
    นางพรรณ  แก้วดวง–บ้านนายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3 ตําบลปากช่อง  
    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้าน 
    หนองกง ถึงบริเวณบ้านนางแอ๊ด ทองเอ๋ีย หมู่ที่ 4 ตําบลปากช่อง  
     5. ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลปากช่อง 
    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     6. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยหนูเนียม  
    ตั้งแต่บ้านนายสุวรรณ นุชแทน เชื่อมต่อบ้านนีรนาถ เนียมเตียง หมู่ที่ 6  
    ตําบลปากช่อง 
     7. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด 
    เขาบุญช่วยถึง หน้าอนามัยบ้านเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 ตําบลปากช่อง 
     8. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
    นายสวัสดิ์ กรับสารี ถึงบ้านนายรัศมี พรโสม หมู่ที่ 8 ตําบลปากช่อง 
     9. ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้าน
    ห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     10. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน  
    นางรัตนา  สระโอษฐ์  เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ตําบลปากช่อง 
     11. ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านและ 
    ขยายเขตประปาบริเวณบ้านหนองกะทิ หมู่ที่ 10 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี 
     12. ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลและขยายเขต
    ประปา หมู่ที่ 11 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     13. ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตําบลปากช่อง  
    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     14. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 
    บ้านนายเสี้ยว  โอนอ่อน ถึงบ้านนางเบี่ยง มาชิด หมู่ที่ 12 ตําบลปากช่อง 
     15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตรงบ้านครูเสวก สุขเกษม       
    หมู่ที่ 13 ตําบลปากช่อง  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     16. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุข  
    อินทร์ให้ฤกษ์ หมู่ที่ 13 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     17. ขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน บริเวณเลียบถนน 
    ทางหลวงชนบทและเลียบถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตําบลปากช่อง 
     18. ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านและ 
    ขยายเขตประปาบริเวณบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14 ตําบลปากช่อง 
     19. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน 
    นายประพันธ์ มีตาด เชื่อมฝายน้ําล้น หมู่ที่ 15 ตําบลปากช่อง 
     20. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน 
    นายลั่น วรเลข เชื่อมบ้านนางอุทัย  วงศ์สุวรรณ หมู่ที่ 15 ตําบลปากช่อง 

/21. ก่อสร้างถนน... 
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     21. ก่อสร้างถนนผิวจราจรยกระดับ บริเวณถนนเลียบเขา 
    บ้านหนองตาอ้น หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ    อบต.ปากช่อง มีเรื่องต้องพิจารณาด่วน 2 เรื่อง 
     เรื่องแรก การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
     1. วัดเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี   จํานวนเนื้อที่ 5 ไร่ 65 ตารางวา 
     2. สํานักปฏิบัติธรรมเทพศิริมงคล หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง  
    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา 
     3. ที่พักสงฆ์พุทธสันติธรรม หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง  
    อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จํานวนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา 
     4. ที่พักสงฆ์ถ้ํามุจรินทร์ หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี    จํานวนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา 
ประธานสภาฯ    กราบนมัสการ พระเสน่ห์  ปภากโร  รองเจ้าอาวาสวัดนาสมอ     
    และเลขาเจ้าอาวาส  ตัวแทนจากวัด สํานักปฏิบัติธรรม และท่ีพักสงฆ์       
    ทั้ง 4 แห่ง  ได้ชี้แจงให้กับทางสภา อบต.ปากช่อง ในการขออนุญาต         
    เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
พระเสน่ห์  ปภากโร   รองเจ้าอาวาสวัดนาสมอ ได้ชี้แจงกับสภา อบต.ปากช่อง  
  ขอความ เห็นชอบ เรื่องขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าของวัดเขาปิ่นทอง 

 สํานักปฏิบัติธรรมเทพศิริมงคล ที่พักสงฆ์พุทธสันติธรรมและที่พักสงฆ์ถ้ํามุจรินทร์ 
 ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และการใช้พ้ืนที่ 

  เขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 /1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้สภา  อบต.ปากช่อง ให้ความเห็นชอบ 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจง การขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทํา
 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
 2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยส่วนราชการที่เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
 ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ    
 ป่าไมโ้ดยผู้ขออนุญาตทําประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบคําขอ
 อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
 พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่
 ซึ่งการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้
 ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับสิ่งปลูกสร้าง 

  ที่ผ่านมา และที่จะอนุมัติใหม่ต้องทําการขออนุญาตทุกอย่างตามมติ ครม.  

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามขอมติที่ประชุม                 

ขอความเห็นชอบวัดเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง   
จังหวัดราชบุรี  ในการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ในเขต    
ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ีจํานวนเนื้อที่ 5 ไร่ 65 ตารางวา   
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
ประธานสภาฯ  ลําดับถัดไป  ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบสํานักปฏิบัติธรรม

เทพศิริมงคล หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี         
ในการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ในเขตตําบลปากช่อง    
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา 

 ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
ประธานสภาฯ  ลําดับถัดไป  ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบที่พักสงฆ์พุทธสันติธรรม 

หมู่ที่ 16  ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ในการขออนุญาต     
เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ในเขตตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
จํานวนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
ประธานสภาฯ  ลําดับสุดท้าย ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบที่พักสงฆ์ถํ้ามุจรินทร์   

หมู่ที่ 16 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ในการขออนุญาต      
เข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ในเขตตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
จํานวนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

เรื่องท่ี 2  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจงเกี่ยวกับการทําความตกลงร่วมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาล 
เมืองจอมพล และองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง 

 
/1. โครงการซ่อมสร้าง... 
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  1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สายหนองกก หมู่ที่ 11 ตําบลจอมบึง เชื่อมกับบ้านพุแค หมู่ที่ 14  
 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  2. โครงการก่อสร้างทางเท้าและรางระบายน้ํา สายหนองมะค่า  
 หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกลางหลังเขา ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง  
 จังหวัดราชบุรี 
  3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  
 หมู่ที่ 12 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  4. โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองจอมพล  
 หมู่ที่ 12 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  5. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 12 

ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจง เพ่ือเป็นการทําบันทึก MOU ความร่วมมือ

ร่วมในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนท้องถิ่นตั้งแต่
สองแห่งข้ึนไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และรายงานการจัดทําบันทึกข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับทราบร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสาร 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลเมืองจอมพล 
และองค์การบริหารส่วนตําบลปากช่อง จํานวน 5 โครงการ  

  1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สายหนองกก หมู่ที่ 11 ตําบลจอมบึง เชื่อมกับบ้านพุแค หมู่ที่ 14  
 ตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  2. โครงการก่อสร้างทางเท้าและรางระบายน้ํา สายหนองมะค่า  
 หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกลางหลังเขา ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง  
 จังหวัดราชบุรี 
  3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองจอมพล  
 หมู่ที่ 12 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  4. โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองจอมพล  
 หมู่ที่ 12 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
  5. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 12 

ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

/ประธานสภาฯ... 




