
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่ 7 เดือน กันยายน 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  ถ  าเย น  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
7. นายประจัก  พวงสุวรรณ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 

 8. นางสาวพัชราพร     เต มปรีชา ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 
9. นางสาวอศิปภัสสร สิงแสง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
10. นายค ารณ  แก้วรัตน์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 
11. นายวานิช  หนูพรม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
12. นายศรีรัตน์  เข มพับ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 
13.  นายวัง  ศรีรอด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
14. นางสาวพิชภัทร ศิลปมนตรี ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
15. นายถนอม  ทองสิทธิ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
16. นายส าราญ  แสงโสม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
17. นายสุดใจ  ยกกลิ่น  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
18. นายสมเกียรติ ชินผา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
19. นายสุรชัย  สามคุ้มพิมพ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 
20. นายสมยศ  ทับวิชา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
21. นายธานี  นิลเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
22. นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
23. นายจอม  โพธิ์น้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 
24. นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
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 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องครบองค์ประชุ มแล้ว นายประยงค์        
โอนอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ควรเฝ้าระวัง COVID 19  พื นที่ต าบลปากช่องที่ติด COVID 19 

มากได้แก่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 10 ในช่วงนี ควรป้องกันตัวเอง สวมใส่
หน้ากากอนามัยเพ่ือเป็นการป้องกัน 

- ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายหรัด  ทองเอีย เลขานุการ
นายก อบต.ปากช่อง ที่สูญเสียบิดา 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   
        ประจ าปี ๒๕64 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2564  

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาตรวจสอบรายงาน       
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั งที่ 1/2564     
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  ที่แจกจ่ายให้ว่ามีรายการใด ข้อความใด    
ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี  2564 ครั งที่  1/2564 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564     
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม    รับรอง      20  เสียง 
     ไม่รับรอง         -  เสียง 

งดออกเสียง   4  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง   พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั ง
รายงานและบันทึกความเห นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั น     
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  
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 การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั น
เป็นประการใด การสงวนความเห นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย       
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 

วาระท่ี 2 แปรญัตติ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 เมื่อวันที่          
23 สิงหาคม 2564  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้มีมติ 
รับหลักการไปแล้วนั น ในวาระที่  2 ขั นแปรญัตติ  ได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการแปรญัตติ     
ได้ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้แก่ นางจินตนารัตน์  
พูลน้อย  คณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปผลการแปรญัตติ  ซึ่งจะได้ชี แจง 
ให้ที่ประชุมทราบ  

นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 1  ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ  ชี แจงสรุปผลการพิจารณาค าแปรญัตติ ดังนี  

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลปากช่อง         
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2564 ครั งที่  1/2564 เมื่อวันที่         
23 สิงหาคม 2564  ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
สมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน     

- นางจินตนารัตน์  พูลน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ  

- นายถนอม ทองสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  

- และนายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12           
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

โดยที่ประชุมสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ         
ในวันที่  25 – 27 สิ งหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หรือผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ        
แต่อย่างใด  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564       มีมติให้คงร่างเดิมโดย    
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    ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใด  จึงเรียนให้สภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลปากช่อง ทราบ 
ประธานสภาฯ  บัดนี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แถลงการพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความ
เห นชอบในวาระท่ี 2 ขั นแปรญัตติ อีกหรือไม ่

ที่ประชุม    ไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการซักถามเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมสภาฯ  

สมาชิกสภา อบต.ปากช่องท่านใดพิจารณาแล้วเห นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ในวาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ    

มติที่ประชุม    เห นชอบ  23  เสียง 
ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ 
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ขั นลงมติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ อบต.ปากช่อง ท่านใดเห นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     เห นชอบ  23  เสียง 
ไม่เห นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่อง  พิจารณากันเงินไว้เบิกในปีถัดไป (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
            รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  ให้ผู้อ านวยการกองคลัง ชี แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินไว้เบิก

ในปีถัดไป (กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน) รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 / 4.1 โครงการ... 
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4.1 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. มอก.ชั น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. 
หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 

4.2 จัดซื อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
4.3 โครงการก่อสร้างรั วพร้อมก าแพงกันดินโดยรอบที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
4.4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
4.5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 

นางวนิดา  ผจญกล้า  ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี แจงเกี่ยวกับการพิจารณากันเงินไว้เบิกในปี
ถัดไป (กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน) รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังรายละเอียดที่แจกให้   
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนงบประมาณ 3,911,000 บาท 
เพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เพื่อกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน จ านวน 5 
โครงการ ดังนี  

1. โครงการวางท่อระบายน  า คสล. มอก.ชั น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. 
หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 

2. จัดซื อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
3. โครงการก่อสร้างรั วพร้อมก าแพงกันดินโดยรอบที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
5. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดหรือไม่ 
นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 เมื่อสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยกัน 
    ผ่านหรือไม่แต่สงสัยในงบประมาณ 
     - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
    432,000 บาท 
     - โครงการก่อสร้างรั วพร้อมก าแพงกันดินโดยรอบที่ท าการองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลปากช่อง  1,755,000 บาท 
ประธานสภาฯ  ให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี แจง 
นายประนอม  ถ้ าเย็น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ 2564 ในกรณีขออนุมัติกรณียังไม่ก่อหนี ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ 
    นั น โครงการไหนที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ชาวบ้านเดือดร้อน ก ควรด าเนินการไปก่อน  
    ต้องแก้ไขไปก่อนแล้วคอ่ยมาด าเนินการกันงบประมาณในกรณีมิได้ก่อหนี ผูกพัน 
    5 โครงการ จะดีกว่าหรือไม่ 
นางวนิดา  ผจญกล้า  ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี แจง โครงการทุกโครงการ จ านวน        

5 โครงการ ที่จะจัดสรรงบประมาณนั นส าคัญ ทางคณะผู้บริหารเห น
ความส าคัญ จึงได้น าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติฯ  แต่ที่อาจมีปัญหา 

/ ล่าช้า... 
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 ล่าช้า อาจติดขั นตอนในการขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ กับปัญหาการเจรจาใน

เรื่องของที่ดิน การติดต่องานช้า ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
นายลักษณ์  จันทร์อ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ชี แจง  โครงการทุกโครงการที่ได้เสนอ
มานั นส าคัญทุกๆ โครงการ แต่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน ต้องด าเนินงาน
ท าทุกโครงการ      

นายสุดใจ  ยกกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10  เห นด้วยกับการด าเนินการ 5 
โครงการที่ให้กันเงินไว้ในกรณีมิได้ก่อหนี ผูกพัน ทางผู้บริหารก สมควร
เห นชอบและก ควรด าเนินการต่อไป 

นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  โครงการต่างๆ จ าเป็นและเห นถึงความ
เดือดร้อนและเร่งด่วน มีปัญหาอุปสรรคบ้าง เพ่ือน าให้สภา อบต.ปากช่อง
รับทราบ ก เห นด้วยกับโครงการต่างๆ ทั ง 5 โครงการ 

นายประจัก  พวงสวุรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  โครงการทั ง 5 โครงการ ก จ าเป็นทุก
โครงการ เช่น โครงการของหมู่ที่ 3 จ านวน 2 โครงการ ก จ าเป็นเร่งด่วน     
ที่ต้องด าเนินการ สมควรด าเนินการทุกโครงการ 

นายส าเริง  บุญฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เรื่องหลักการและเหตุผล ได้ผ่านสภาฯ 
มาแล้ว  แต่สงสัยในโครงการ เรื่อง โครงการแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณตั งไว้ 715,000 บาท 
มีในแบบแผน งบประมาณใด 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  ชี แจง เรื่องการจัดสรรงบประมาณการจัดซื อ
ครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน งบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล)  นั นได้ตั งไว้และทางคณะผู้บริหารเห นชอบในการ
ด าเนินการ มีความจ าเป็นในการใช้งาน สามารถจัดซื อได้ 

นายสหัส  อุ่นเรือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ชี แจง โครงการทุก
โครงการที่ได้ชี แจงไปแล้ว ในวาระที่ 4 เรื่องกรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน 5 
โครงการ  โครงการของหมู่ที่ 3 ทั ง 2 โครงการนั น คือ 

  1. โครงการวางท่อระบายน  า คสล. มอก.ชั น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. 
หมู่ที่ 3 นั น จ าเป็น ชาวบ้านเดือดร้อนเวลาฝนตกน  าท่วม 

  2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่  3 ชาวบ้าน
เดือดร้อนและมีความจ าเป็น 

 และทุกๆ โครงการ 5 โครงการ ทางคณะผู้บริหารเห นถึงความจ าเป็นต่อ
ท้องถิ่นต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 59    ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

/ ยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน... 
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 ยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
(กรณียังมิได้ก่อหนี ผูกพัน) รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 5 รายการ  ขอมติที่ประชุม           

มติที่ประชุม    อนุมัติ     10  เสียง 
     ไม่อนุมัติ    11  เสียง 

งดออกเสียง  3  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  

    (ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) กรมทรัพยากร    
  น้ าบาดาล) 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ (ส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 5 (ราชบุรี)      
กรมทรัพยากรน  าบาดาล) 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี แจง ทางอบต.ปากช่อง ได้ขอความอนุเคราะห์
 ส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) กรมทรัพยากรน  าบาดาล จัดหา
 น  าส าหรับการอุปโภคและบริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน อีกทั งเมื่อกรมทรัพยากรน  าบาดาลด าเนินการแล้วเสร จ ยินดีมอบ
 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของกรมทรัพยากรน  าบาดาล และด าเนินการยื่นขอ
 ใบอนุญาตใช้น  าบาดาล  ซึ่งการขอความเห นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
 ในเขตป่า โดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  
 ให้ใช้พื นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้โดยผู้ขออนุญาต 
 ท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
 ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห นชอบ
 จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั น ตั งอยู่ซึ่งการขออนุญาตเข้าท า
 ประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี ทุกหน่วยงานต้องขอ
 อนุญาตใช้พื นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ  จึงต้องเสนอมาให้สภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลปากช่องพิจารณาให้ความเห นชอบ เมื่อผ่านสภาฯ เห นชอบ
 แล้วทางส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
 จะได้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ในเขตหมู่ท่ี 1 ต าบลปากช่อง 
 เนื่องจากพื นที่หมู่ที่ 1 เดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนน  าในการอุปโภค 
 บริโภค  

นายประนอม  ถ้ าเย็น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สงสัยเห นชื่อ ส.อบต.ศักดิ์ดา หมื่นศรี 
  เป็นผู้ได้รับมอบหมายอย่างไร 
นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  โครงการนี เป็นโครงการเร่งด่วนมาก 

 และต้องเตรียมสถานที่และหาที่ที่เหมาะสมให้ลงไปส ารวจพื นที่แล้ว และ
 ได้รับการสนับสนุนจากท่าน ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี และเห นว่า
 ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 เดือดร้อน และโครงการสามารถด าเนินการได้ 

/ ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ ของส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต 8 
 (ราชบุรี) กรมทรัพยากรน  าบาดาล) เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาน  าบาดาล
 เพ่ือความมั่นคงระดับชุมชน พื นที่หมู่ที่ 1 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
 จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม    เห นชอบ     21 เสียง 
     ไมเ่ห นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  3  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ชี แจง

ให้กับทางสภา อบต.ปากช่อง ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ี  
ป่าไม้ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นายศิริวัฒน์  พุศิริ  ช่างระดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตัวแทนการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้ชี แจงกับสภา อบต.ปากช่อง ขอความ
เห นชอบในการขอใช้พื นที่ภายในเขตป่าไม้ เพ่ือก่อสร้างระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ พื นที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องได้รับ
ความเห นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั นตั งอยู่ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
นายส าเริง  บุญฤทธิ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 จะมีโครงการไฟฟ้าพาดผ่านทางต าบล 
  ปากช่องอีกหรือไม่ 
นายศิริวัฒน์  พุศิริ  ช่างระดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี แจง น่าจะไม่มี

โครงการอีก 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห นชอบให้ขออนุญาต

 ในการขอใช้พื นที่ภายในเขตป่าไม้ เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน 
 หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขต
 ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม    เห นชอบ     21 เสียง 
     ไมเ่ห นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  3  เสียง  
 

/ ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี 7      เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    พิจารณาแก้ไขรายละเอียดโครงการการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
    ในพื นที่ป่าไม้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
ประธานสภาฯ  ขอให้เลขาสภา อบต.ปากช่อง ชี แจง 
เลขาสภาฯ    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้มีมติเห นชอบ   
    การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ราชบุรี)  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง สมัยสามัญ 
    สมัยแรก ประจ าปี 2564 ครั งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564     
    ไปแล้วนั น ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการเนื่องจากพิมพ์ชื่อสายทางคลาดเคลื่อน 
    ดังนี  
    ข้อความเดิม  
     โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอน 
    ภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1 – 0041 สายศูนย์พัฒนาทุ่งเขาหลวง –    
    บ้านเขาผึ ง (แยกทางหลวงชนบท รบ 4030) ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี 
    แก้ไขข้อความเป็น 
     โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอน 
    ภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1 – 0043 สายศูนย์พัฒนาทุ่งเขาหลวง –   
    บ้านเขาผึ ง (แยกทางหลวงชนบท รบ 4030) ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห นชอบการแก้ไข

รายละเอียดโครงการการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้  
 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
มติที่ประชุม    เห นชอบ     21 เสียง 
     ไมเ่ห นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  3  เสียง  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอ  

มีข้อแนะน าในด้านใดในการด าเนินงานของ อบต. หรือมีปัญหาในหมู่บ้านที่
จะแจ้งให้ทาง อบต.ด าเนินการแก้ไขให้หรือไม่ 

นายประนอม  ถ้ าเย็น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เรื่องการพัฒนาถนนก ดีแล้ว แต่พื นที่ 
  ในหมู่ที่ 2 ยังมีถนนพังช ารุดอยู่ ต้องการให้ อบต.ปากช่อง ด าเนินการซ่อมแซม

 ให้ด่วน การสัญจรล าบากกลังจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมา 
นายวานิช  หนูพรม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เรื่องถนนของหมู่ที่ 6 ยังพังช ารุดอยู่  
  อบต.ช่วยด าเนินการซ่อมแซมด้วยยังอยู่ในสัญญาหรือไม่ 
นายประวิตร  ไกลวิจิตร   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  เรื่องของถนนหมู่ที่ 6 ได้ติดต่อประสานงาน 
  กับผู้รับจ้างแล้วและอยู่ในช่วงงบประมาณปลายปีด้วย การท างานอาจจะล่าช้า

 ในการซ่อมแซม และการซ่อมแซมในพื นที่แต่ละหมู่นั นการจัดสรรงบประมาณ 
 ก ล าบาก และในแผนงานที่ได้ด าเนินการมานานแล้ว ไม่ได้มีงบประมาณ 

  ตั งกันไว้ให้ แต่จะจัดสรรงบไปดูแลให้ 
/ ประธานสภาฯ... 




