
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ที่ 17 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  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. 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  เข็มพับ  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. นายส าราญ  แสงโสม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 
16. นายถนอม  ทองสิทธิ์ 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. นายราชัณย์  ปิ่นเกตุ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจอม  โพธิ์น้อย  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวินัย  เช็งสวย  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   2. นายลักษณ์  จันทร์อ่อน ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   3. นายสหัส  อุ่นเรือน  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

4. นายหรัด    ทองเอีย  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
   5. นางปาริชาต  สุขกรณ์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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   6. นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางสาวมะลิวัลย์ ใหมพูล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  แทนผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางสาวพัณณภัทร์ เกิดผล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

  แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์  โอนอ่อน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - เรื่องโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ขณะนี้

สถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีทวีความรุนแรงมากข้ึน และเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
ให้ทุกคนระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ 
เมื่อออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการรวมกลุ่ม  

  - สิ้นเดือนนี้สมาชิกสภาฯ จะหมดหน้าที่การท างาน ให้สมาชิกฯ
เตรียมตัวเลือกตั้ง 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
        ประจ าปี ๒๕64 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่     
7 กันยายน 2564  ที่แจกจ่ายให้ว่ามีรายการใด ข้อความใดที่จะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
สภาฯ  ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม    รับรอง     22 เสียง 
     ไม่รับรอง      - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง   พิจารณากันเงินกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้ขออนุมัติกันเงินกรณีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  3.1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. 
 หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 
  3.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 59     
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีการซักถาม  
ประธานสภาฯ  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้   
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

  จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
กรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 2 รายการ   

  1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. 
 หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 
  2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 

 ขอมติที่ประชุม           
มติที่ประชุม    อนุมัติ     21  เสียง 
     ไม่อนุมัติ       -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง   พิจารณารับมอบบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
             โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
      แบบจุ่มใต้น้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    4.1 บ้านหนองชะนาง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง 
    4.2 บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง 
    4.3 บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง 
    4.4 บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ    ด้วยส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) แจ้งการส่งมอบ 
   บ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือ 
   การเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2564  จ านวน 4 บ่อ ดังนี้ 
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    1. บ้านหนองชะนาง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง 
    2. บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง 
    3. บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง 
    4. บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง 

ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เพ่ือให้ประชาชน   
ในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคต่อไป 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

รองประธานสภาฯ  ได้ชี้แจง บ่อน้ าบาดาลทั้ง 4 แห่ง นั้น ชาวบ้านในแต่ละหมู่ต้องการ
ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร และชาวบ้านต้องรวมกันอย่างน้อย 6 คน หรือ 8 คน 
ในพ้ืนที่แต่ละแปลง จ านวน 300 ไร่ ขึ้นไป จะได้บ่อน้ าบาดาล 1 บ่อ และ
ต้องด าเนินการไว้เพ่ือรอการอนุมัติ โดยได้รับการประสานงบประมาณจาก 
ส.ส.ปารีณา  ไกรคุปต์ 

นายสมยศ  ทับวิชา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามโครงการตั้งที่ไหน สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านทราบหรือไม่ 

รองประธานสภาฯ  ชี้แจง บ่อน้ าบาดาลทั้ง 4 บ่อ  
    1. บ้านหนองชะนาง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง ตั้งอยู่ที่ 
 ข้างบ้านนายบุญมา  พิมพ์พา 
    2. บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง ตั้งอยู่ที่บริเวณ 
 บ้านนายประเสริฐ  เพ็ชรน้อย 
    3. บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง ตั้งอยู่ที่ 
 บ้านนายทุเรียน 
    4. บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง ตั้งอยู่ที่เลยศาลเจ้า 
 ทางไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

 เป็นโครงการขุดบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ไม่มีการตั้งหอถังจึงมอบไม่เห็น 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบส านักงานทรัพยากรน้ า

บาดาล เขต 8 (ราชบุรี) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลส่งมอบบ่อน้ าบาดาลพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 4 บ่อ 

    1. บ้านหนองชะนาง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง 
    2. บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง 
    3. บ้านตะโกดัด กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง 
    4. บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง 

 ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องต่อไป ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22  เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
/ระเบียบวาระท่ี 6... 




