
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 น. 

ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายประยงค์  โอนอ่อน  ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.ปากช่อง 
2. นายศักดิ์ดา  หมื่นศรี  ต าแหน่ง    รองประธานสภา อบต.ปากช่อง 
3. นางเฉลียว  เฮงชัยโย  ต าแหน่ง  เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง 
4. นางจินตนารัตน์ พูลน้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายส าเริง  บุญฤทธิ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 
6. นายประนอม  ถ้ าเย็น  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. นายค ารณ  แก้วรัตน์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
10. นายวานิช  หนูพรม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
11. นายวัง  ศรีรอด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
12. นางสาวพิชภัทร ศิลปมนตรี ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
13. นายส าราญ  แสงโสม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
14. นายถนอม  ทองสิทธิ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
15. นายสุดใจ  ยกกลิ่น  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
16. นายสมเกียรติ ชินผา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
17. นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
18. นายสมยศ  ทับวิชา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
19. นายธานี  นิลเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
20. นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
21. นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวอศิปภัสสร สิงแสง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ลาป่วย 
2. นายศรีรัตน์  เข็มพับ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ลาป่วย 
3. นายจอม  โพธิ์น้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายลักษณ์  จันทร์อ่อน ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   2. นายสหัส  อุ่นเรือน  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

3. นายหรัด    ทองเอีย  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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   4. นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
   5. นางวนิดา  ผจญกล้า ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

6. นายประวิตร  ไกลวิจิตร ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองช่าง 

7. นางสาวลดาวัลย์ ศิริเอก  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   8. นางสาวอัจจิมา เจนตาบรรหาร ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์  โอนอ่อน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ท่านใดท่ีไปฉีดวัคซีน (COVID – 19) เข็มแรก จากบางซ่ือ  
 ขอให้น าใบนัดการฉีดเข็ม 2 ไปลงชื่อเพ่ือจองวัคซีนกับทางโรงพยาบาล 
 สมเด็จพระยุพราชจอมบึงหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใกล้บ้านได้ 
  - เนื่องจากนายกวินัย  เช็งสวย  ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
และรองลักษณ์  จันทร์อ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
  - นางสาวอศิปภัสสร  สิงแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ลาป่วย 
  - นายศรีรัตน์  เข็มพับ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  ลาป่วย 
  - นายจอม  โพธิ์น้อย     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 ลากิจ 
  - ขอแสดงความเสียใจกับนายถนอม  ทองสิทธิ์    
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ที่ สูญเสียบุตรชายไป 
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1   
        ประจ าปี ๒๕64 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2564  ที่แจกจ่ายให้ว่ามีรายการใด ข้อความใด ที่จะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม    รับรอง     19  เสียง 
     ไม่รับรอง      -  เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง   พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  

ขอเชิญนายลักษณ์  จันทร์อ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้แถลงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายลักษณ์  จันทร์อ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
        ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากช่อง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่ วนต าบลปากช่อง อีกครั้ งหนึ่ ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้        
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร        จ านวน 76,910,561.62 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม         จ านวน 75,657,471.07 บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 35,946,814.60 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
          จ านวน 1 โครงการ       รวม           13,081.04 บาท 
 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน          
          จ านวน 3 โครงการ       รวม           58,800.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
    2.1 รายรับจริง  จ านวน 61,038,093.24 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร   จ านวน     143,976.77 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  

จ านวน     199,881.30 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน     493,230.90 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
     จ านวน  2,280,995.00 บาท 
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน      143,731.50 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน                 0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 27,960,741.77 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 29,815,536.00 บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      

จ านวน     474,527.00 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 43,302,116.10 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง    จ านวน 17,200,066.00 บาท 
 งบบุคลากร   จ านวน 13,831,506.00 บาท 
 งบด าเนินงาน   จ านวน   8,357,707.09 บาท 
 งบลงทุน   จ านวน   4,737,800.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จ านวน   3,175,037.01 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น   จ านวน                 0.00 บาท 
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน      474,527.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
      จ านวน 11,420,527.00 บาท 
    2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  
     จ านวน                 0.00 บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้   จ านวน                 0.00 บาท 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง 
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบรุ ี

1. รายรับ 
 

รายรบั รายรบัจริง ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 
รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 143,976.77 538,000.00 308,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
  และใบอนุญาต 

 
199,881.30 

 
183,000.00 

 
193,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 493,230.90 600,000.00 300,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
  และกิจการพาณิชย์ 

 
2,280,995.00 

 
1,880,000.00 

 
2,200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 126,431.50 110,000.00 110,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,244,515.47 3,311,000.00 3,111,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 
 

 
 

  หมวดภาษีจัดสรร 27,960,741.77 27,989,000.00 28,889,000.00 
     รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
27,960,741.77 

 
27,989,000.00 

 
28,889,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 
 

 
 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,815,536.00 28,700,000.00 30,000,000.00 
          รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
29,815,536.00 

 
28,700,000.00 

 
30,000,000.00 

รวม 61,020,793.24 60,000,000.00 62,000,000.00 

/ ค าแถลงงบประมาณ... 



-5- 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. รายจา่ย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 17,200,066.00 19,466,000.00 21,296,000.00 
  งบบุคลากร 13,831,506.00 18,549,500.00 20,367,400.00 
  งบด าเนินงาน 8,040,626.05 13,342,100.00 13,988,000.00 
  งบลงทุน 1,356,100.00 4,550,400.00 1,835,800.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,175,037.01 4,072,000.00 4,497,800.00 
  งบรายจ่ายอื่น 00.00 20,000.00 15,000.00 

  รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,603,335.06 60,000,000.00 62,000,000.00 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุ ี

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,635,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,650,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 11,020,300 
  แผนงานสาธารณสุข 822,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 488,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,386,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 602,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,340,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,724,100 
  แผนงานการเกษตร 41,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,994,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 21,296,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 62,000,000 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ใน
การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม ่

นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ศึกษา
ดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ให้ดี 

/ นายประนอม... 
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นายประนอม  ถ้ าเย็น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  สอบถามงบประมาณเรื่อง COVID 19 

ได้ตั้งไว้ในงบประมาณส่วนไหน   
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงงบประมาณเรื่อง COVID 19 ได้ตั้งใน    

งบกลาง สามารถน ามาใช้ในเรื่องฉุกเฉินได้เลย      
นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ขอเสริมสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  

เรื่อง COVID 19 อบต.ปากช่อง จะช่วยเหลือดูแลอย่างไร และจากการที่ 
อบต.ปากช่อง จะดูแลเยียวยากลุ่ม COVID 19 เป็นรายครอบครัวๆ ละ 
2,000 บาท ในส่วนผู้ที่ติดเชื้อหรือกลุ่มผู้กักตัวหรือผู้มีความเสี่ยงสูง 

นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามเรื่องเงินเยียวยาครอบครัว 
2,000 บาท      

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจง 
  - เรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ได้ตั้งไว้ 62 ล้านบาท ต่างจาก  

ปีที่แล้วเทียบกับรายรับจริง ต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับและเตรียมการ
ไว้แล้ว เพื่อไว้ใช้ในการจัดสรรงบต่างๆ  

  - เรื่อง COVID 19 ผู้ที่ได้รับใบกักตัวจาก รพ.สต. และตรวจสอบ
คุณสมบัติเรียบร้อยแล้วส่งมาให้เจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง จะจัดสรรโอนเงิน
เข้าบัญชีให้ และต้องมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ของแต่ละหมู่รับรอง   
มาในเอกสาร 

นายประนอม  ถ้ าเย็น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  สอบถามเรื่องวัคซีน COVID 19       
จะได้รับการฉีดกันทุกคนหรือไม่ อย่างไร 

นายลักษณ์  จันทร์อ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง วัคซีน COVID 19 จะได้รับการฉีด 

ทุกคน       
นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามในร่างข้อบัญญัติฯ หน้าที่ 7  
    แผนงานเคหะชุมชน เรื่องงบประมาณของปี 2565 จ านวน 3,386,000 บาท 
    ยอดน้อยลง 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชนมีรายละเอียด 
    ในหน้า 13 แผนงบประมาณต้องครอบคลุม จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงให้ตรงกับ
    ความเป็นจริงที่ใช้ไป 
นายประจัก  พวงสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  สอบถามงบไฟฟ้าและประปา 

650,000 บาท ที่ตั้งไว้ ทางหมู่ 3 จะขอเสาไฟแรงต่ าได้หรือไม่ในเส้นทาง
หลัก 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจง งบไฟฟ้าของหมู่ 3 ทาง อบต.ปากช่อง 
    จะด าเนินการให้แต่ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ก่อนและทางกรมป่าไม้ 
    ก็มีงานเยอะ บุคลากรมีน้อย งานอาจล่าช้าหน่อย 

 
/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ขอมติที่ประชุม    

ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม    รับหลักการ 19  เสียง 
ไมร่ับหลักการ    -  เสียง 
งดออกเสียง         2  เสียง  

ประธานสภาฯ  วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ   เมื่อสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น 
สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ ค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 
/ ให้คณะกรรมการ... 
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  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง

ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะ

การขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และ
ข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะ     
ได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่   

ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน 

  ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น 

  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

 

/ ข้อ 107... 
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  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอจ านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ รายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและก าหนดวันแปร
ญัตติต่อไป 

นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
จ านวน 3 คน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ตามที่สมาชิกฯ 
เสนอ    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  20  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ ง                 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 1  และขอผู้รับรอง 2 คน ขอให้สมาชิก
สภาฯ ได้เสนอรายชื่อ 

นายสุดใจ  ยกกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เสนอนางจินตนารัตน์  พูลน้อย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1         
โดยมีผู้รับรอง คือ  

1. นางสาวพิชภัทร  ศิลปมนตรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
  2. นายถนอม  ทองสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม ่      
ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม    
ประธานสภาฯ  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ            
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ ง                 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2  และขอผู้รับรอง 2 คน ขอให้สมาชิก
สภาฯ ได้เสนอรายชื่อ 

 
/ นายส าเริง... 
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นายส าเริง  บุญฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เสนอนายสมยศ  ทับวิชา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2         
โดยมีผู้รับรอง คือ  

1. นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
  2. นายวานิช  หนูพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน             
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่       
ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม    
ประธานสภาฯ  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ            
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ ง                 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 3  และขอผู้รับรอง 2 คน ขอให้สมาชิก
สภาฯ ได้เสนอรายชื่อ 

นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เสนอนายถนอม  ทองสิทธิ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3         
โดยมีผู้รับรอง คือ  

1. นายสุดใจ  ยกกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
  2. นายธานี  นิลเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่       
ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม    
ประธานสภาฯ  หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ            
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  20  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ   มติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1. นางจินตนารัตน์  พูลน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
2. นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
3. นายถนอม  ทองสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ประธานสภาฯ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปจะเป็นการก าหนด

ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ    ดังนั้น จึงให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

/ นางจินตนารัตน์... 
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นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เสนอให้ก าหนดระยะเวลา 

เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564  
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอระยะเวลาเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีการเสนอเพ่ิมเติม    
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอระยะเวลาเป็นอย่างอ่ืน  ขอมติ   

ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 
2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  20  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

นางเฉลียว  เฮงชัยโย  เรียนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่าน ดิฉันขอนัดประชุมครั้งแรก 
เลขานุการสภาฯ   เพ่ือท าการเลือกประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลปากช่อง   โดยจะมีหนังสือแจ้งหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่อง   พิจารณาการถ่ายโอนภารกิจโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
   พร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งน้อย 2 
ประธานสภาฯ    ให้หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาการถ่ายโอน 
    ภารกิจโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งน้อย 2 ระเบียบ
    และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
    รับทราบ      
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานี

สูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งน้อย 2 เป็นภารกิจที่โครงการ
ชลประทานราชบุรี ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งน้อย 2 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี  พ้ืนที่ด าเนินการคือ หมู่ที่ 9  ต าบลปากช่อง เพ่ือให้ชาวบ้านห้วยยาง
ได้มีน้ าใช้ในด้านการเกษตร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เสนอมา 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้ความเห็นชอบ  

นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามเรื่องโครงการสูบน้ า  
    ของหมู่ 9 บ้านห้วยยาง พร้อมใช้ได้หรือไม่ 
นายศักดิ์ดา  หม่ืนศรี   ชี้แจง โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านทุ่งน้อย 2 
รองประธานสภาฯ  หมู่ 9 บ้านห้วยยาง พร้อมใช้งาน และจะมีโครงการซึ่งใช้งบประมาณของ 
    อบจ.ราชบุรี ได้ตั้งงบประมาณไว้และใช้พื้นที่หมู่ 9 เป็นพ้ืนที่ส่งน้ าและผลักน้ า 
    ขึน้ไปพ้ืนที่ของหมู่ 6 หมู่ 12 และหมู่ 16 ต่อไป เพ่ือจะได้ใช้ในด้านการเกษตร 
 

/ นางเฉลียว... 
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นางเฉลียว  เฮงชัยโย  ชี้แจง โครงการเครื่องสูบน้ านี้ ได้งบประมาณจากกองการส่งน้ าของ 
เลขานุการสภาฯ   จังหวัดราชบุรีมานานแล้ว และกรมชลประทานได้ด าเนินการและทดลองการ

ส่งน้ าให้ชาวบ้าน หมู่ 9 และพร้อมส่งมอบให้ อบต.ปากช่อง เป็นผู้ดูแลต่อไป 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ าบ้านทุ่งน้อย 2  ขอมติที่ประชุม  

มติทีป่ระชุม    เห็นชอบ  20  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 
นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง เนื่องจากการขอความเห็นชอบ 

ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 และขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้โดยผู้ขออนุญาต 

 ท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  
 ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งการขออนุญาตเข้าท า  
 ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้ ทุกหน่วยงานต้อง      
 ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับโครงการที่ผ่านมา และ 
 โครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่างตามมติ ครม.ซึ่งต้อง 
 เสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 และ 
  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วน

 ต าบลปากช่อง ที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทั้งหมด  
 เพ่ือด าเนินการโครงการ 

     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีกา หมู่ที่ 3 
    ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     2. ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะจุดหน้าบ้านนายธนวัฒน์  ดวงชื่น 
    บ้านนายวินัย  โฉมนก แยกทางเข้าบ้านนายนวล  รักษ์แซ่ และนายโยธิน  
    ทองอ่อน หมู่ที่ 5 

/ 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต... 



-13- 
 
     3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกถึงบ้านนางอุษา  
    บัวงาม หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด 
    เขาบุญช่วยถึงหน้าอนามัยบ้านเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลปากช่อง   
     5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลักสี่แยก หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 5 
     6. โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 
    ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.5079 สาย บ.เขาปิ่นทอง – บ.หว้ยขี้เหล็ก  
    ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     7. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก 
    ปากช่อง – แยกทุ่งพิทาบบ้านปากช่อง หมู่ที่ 2 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
    จังหวัดราชบุรี 
     8. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลอง
    ชลประทาน –บ้านนายอนุรักษ์  ทองชมพูนุช  หมู่ที่ 2 ต าบลปากช่อง  
    อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     9. ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน 
    หนองกระโดน หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
     10. วางท่อส่งน้ า ด้วยระบบโรงสูบน้ าไฟฟ้า จากคลองชลประทาน 
    พร้อมจุดผลักดันน้ า 
     11. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10  
    บ้านหนองตาเนิด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 บ้านพุแคใต้ ต าบลปากช่อง 
     12. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน 
    หนองตาเนิด หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 4  บ้านหนองชะนาง 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6       เรื่อง   รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ปากช่องรับทราบถึงการด าเนินการ 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 

นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง  
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
ไปแล้ว นั้น 

/ ในการนี้... 
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ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความประสงค์
ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 21 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เนื่องด้วยแก้ไข
แผนงานและงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไข จึงขอรายงานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  มาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 7       เรื่อง   รับทราบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
  องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2564        
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องรับทราบถึงการด าเนินการ 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 

นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง  
ด้ ว ยส านั ก ง านปลั ดส านั กนายกรั ฐ มนตรี  โ ดยส านั ก ง าน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขอ
ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบลบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐาน 
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โดยระบบได้ประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้แจกจ่ายให้  จึงขอรายงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
มาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 8      เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอ มีข้อแนะน าในด้านใดในการ 
    ด าเนินงานของ อบต. หรือมีปัญหาในหมู่บ้านที่จะแจ้งให้ทาง อบต. 
    ด าเนินการแก้ไขให้หรือไม่ 
นายส าเริง  บุญฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  สอบถามเรื่องโครงการเด็กแรกเกิด     

ใช้งบประมาณตัวไหน ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจง  กรณีเด็กแรกเกิด เงินที่เด็กแรกเกิด 
 ต้องได้รับนั้นเป็นงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
 ของมนุษย์ เป็นหน่วยงานอนุมัติ อบต.ปากช่อง เพียงแต่ท าหน้าทีป่ระสานงาน

ให้กับชาวบ้าน และไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต.ปากช่อง 
 

/ นายประจัก... 




