
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 ลาป่วย 
 

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 
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   5. นายธรรมรัตน์  สินทรัพย์บวร ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 
         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 
   6. นายพงษ์ศักดิ์  ร่วมบุญ  ต าแหน่ง  พนักงานช่าง 
         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 
   7. นางสาวปาริชาต กิตติศิลปสาร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
   8. นางวนิดา  ผจญกล้า ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

9. นายประวิตร  ไกลวิจิตร ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองช่าง 

10. นางสาวลดาวัลย์ ศิริเอก  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   11. นางสาวอัจจิมา เจนตาบรรหาร ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องครบองค์ประชุมแล้ว นายประยงค์  โอนอ่อน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยจะหมดแล้ว  ไม่มีอ้อยหล่นตามถนนจนท าให้       

เกดิอุบัติเหตุในพื้นที่  ต้องขอขอบคุณผู้น าทุกภาคส่วนที่ช่วยสอดส่องดูแลอย่างดี 
  - วันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ทางอ าเภอจอมบึงได้ตั้งจุด

อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการลงทะเบียนเราชนะ ให้กับ     
กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และกลุ่มคน         
ที่ยังไม่ลงทะเบียนเราชนะ        

  - เรื่องโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)             
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงให้ระมัดระวัง ควรป้องกันตัวเอง และล้างมือ         
ด้วยน้ าสบู่บ่อยๆ เมื่อออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยหรือ      
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และใช้เจลล้างมือบ่อยๆ และขณะนี้สถานการณ์     
ในจังหวัดราชบุรี เริ่มลดลง 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4   
        ประจ าปี ๒๕63 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ  สมั ยวิ ส ามัญ  สมั ยที่  4  ประจ าปี  2563 ครั้ งที่  1/2563             
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ที่แจกจ่ายให้ว่ามีรายการใด ข้อความใด      
ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม

สภาฯ  ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม    รับรอง     20 เสียง 
     ไม่รับรอง      - เสียง 

งดออกเสียง  3  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และ 
   ป่าสงวนแห่งชาติ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ได้ชี้แจง

ให้กับทางสภา อบต.ปากช่อง ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้
และป่าสงวนแห่งชาติ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นายธรรมรัตน์  สินทรัพย์บวร  หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 
ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึงได้ชี้แจงกับสภา อบต.ปากช่อง 
ขอความเห็นชอบ เรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และการใช้พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตาม มาตรา 13 /1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ในการขยายเขตไฟฟ้าที่ผ่านมาและเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือให้สภา 
อบต.ปากช่อง เห็นชอบในเขตต าบลปากช่อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เรียนถามประธานสภาฯ ผ่านตัวแทนจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ในพ้ืนที่ของหมู่ที่  1 เขตป่าสงวน
แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ใช่พื้นที่เดียวกันหรือไม่กับเขตไฟฟ้า 

นายธรรมรัตน์  สินทรัพย์บวร  หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง
ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง ตอบว่า ใช่เป็นพ้ืนที่เดียวกันกับ
พ้ืนที่การไฟฟ้าในการขออนุญาตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง การขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท า
 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
 2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
 ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ    
 ป่าไมโ้ดยผู้ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขอ
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
 พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่
 ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้
 ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับ 
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นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร โครงการที่ผ่านมา และโครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่าง 
  ตามมติ ครม. ซึ่งต้องเสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง      

 เห็นชอบ  
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 และป่า
 สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทั้งหมด เพ่ือด าเนินการ
 ส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม และโครงการขยายเขต ไฟฟ้าราษฎรที่
 ไม่มีไฟฟ้าใช้ในอนาคต 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
  (โครงการชลประทานราชบุรี) 

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (โครงการชลประทานราชบุรี) 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง การขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท า
 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
 2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
 ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ    
 ป่าไม้โดยผู้ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขอ
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
 พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่
 ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้
 ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับ
 โครงการที่ผ่านมา และโครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่าง
 ตามมติ ครม. ซึ่งต้องเสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
 เห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
 แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ของกรมชลประทาน เพ่ือ
 ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาประทับช้าง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
 จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง  
/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี) 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี) 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง การขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท า

 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
 2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
 ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ    
 ป่าไม้โดยผู้ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขอ
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
 พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่
 ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้
 ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับ
 โครงการที่ผ่านมา และโครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่าง
 ตามมติ ครม. ซึ่งต้องเสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
 เห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548      
 ของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวง
 ชนบทเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สายแยกทางหลวงหมายเลข 
 3087 – บ้านเขาแดง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโครงการตาม
 แผนงานบ ารุงรักษาระบบ โครงข่ายทางกิจกรรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
 คอนกรีตสาย รบ.4036  แยกทางหลวงหมายเลข 3087 – บ้านระฆังทอง 
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง การขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท า

 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  

/พ.ศ. 2507... 
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นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี

 ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
 การป่าไม้โดยผู้ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบ   
 ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผล
 การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
 ตั้งอยู่ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ 
 ตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับ
 โครงการที่ผ่านมา และโครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่าง
 ตามมติ ครม. ซึ่งต้องเสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
 เห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 และป่า
 สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วน
 จังหวัดราชบุรี ทีอ่ยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทั้งหมด 
 เพ่ือด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการ
 ถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 1 – 0037 สายบ้านรางม่วง 
 – บ้านหนองชะนาง ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  และ
 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 
 ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1 – 0041 สายศูนย์พัฒนาทุ่งเขาหลวง – บ้าน
 เขาผึ้ง (แยกทางหลวงชนบท รบ 4030) ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
 จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  7       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี/โครงการประสานแผน) 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี/โครงการประสาน
แผน) 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง การขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท า
 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 และขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
 2507  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
 ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ    
 ป่าไม้โดยผู้ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขอ
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ 

/พิจารณา... 
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นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่

 ซึ่งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้
 ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับ
 โครงการที่ผ่านมา และโครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่าง
 ตามมติ ครม. ซึ่งต้องเสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
 เห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12    โครงการล าดับที่ 19 ก่อสร้าง

 ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสูงเนิน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ   
 หมู่ที่ 9 บ้านเขารังเสือ หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
 ราชบุรี (หนังสือที่ รบ 72101/ว 1110 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559) 
 เขียนชื่อโครงการผิดหรือไม่  

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง ได้แก้ไขแล้ว เป็น  โครงการล าดับที่ 19 
 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสูงเนิน หมู่ที่ 4 
 เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านเขารังเสือ ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 (หนังสือที่ รบ 72101/ว 1110 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)  

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต
 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 และป่า
 สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วน
 จังหวัดราชบุรี (โครงการประสานแผน) ที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลปากช่องทั้งหมด  เพ่ือด าเนินการโครงการ 

   1. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสูงเนิน 
 หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อบ้านเขารังเสือ หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
 จงัหวัดราชบุรี 

   2. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน    
 หนองมะกอก หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อบ้านหนองกง หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง  
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

   3. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า   
 หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

   4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน     
 นายบัว  ปานน้อย เชื่อมต่อสายทางบ้านเขาปิ่นทอง – หนองไผ่ หมู่ที่ 6 
 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

   5. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ 
 หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่  16 บ้านหนองตาอ้น ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
 จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง  
/ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี  8       เรื่อง   พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ชี้แจงเรื่องพิจารณา

จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
นายวินัย  เช็งสวย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  รายงาน 

ค าแถลงงบประมาณประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม 
    เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
      ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้พิจารณา
    อนุมัตงิบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564  ไปแล้วนั้น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีความจ าเป็น
    ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
    ประชาชน เนื่องจากปัญหาจากการสัญจรไปมาล าบากและระบบ 
    สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  และได้ด าเนินการตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน   
    และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
    ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้  
    กรณีดังต่อไปนี้  
     (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  
    ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
    และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
     (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงิน
    สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความ
    จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะ     
    ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)  โดยได้รับอนุมัติจาก  
    สภาท้องถิ่น 
     ข้อ 89 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสม
    ได้ โดยได้รบัอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ 
    ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
    เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

/(2) ได้ส่งเงินสมทบ... 
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นายวินัย  เช็งสวย   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
    สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อ
    เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
    ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
    เป็นอันพับไป  

    ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึง
    ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
    ยาว 
     ในครั้งนีฝ้่ายบริหารมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
    เดือดร้อนของประชาชน  จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
    อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
    13,706,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)  ซึ่งมีรายละเอียด
    เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 
     1. ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 พร้อมขยายเขตก่อสร้างฐานหอถัง
    พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ บริเวณบ้านนางจินตนารัตน์ พูลน้อย 
    หมู่ที ่1 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
    ตั้งไว้ 1,087,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 100.00 
    เมตร  และติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 
    เมตร และติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมขยายเขตประปาใช้
    ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5)  ระยะทางยาว 1,810.00 เมตร พร้อมขุดฝัง
    กลบลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
    ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 
    1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 
     2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกหน้าบ้าน        
    นางสมหมาย บุญฤทธิ์ ถึงบ้านนางสาวชบา  เอ่ียมชื่น หมู่ที่ 2 ต าบลปากช่อง 
    อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ตั้งไว้ 500,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
    4.00 เมตร ระยะทาง 221.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
    ข้าง 0.50 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 884.00 ตารางเมตร  
    รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด พร้อมจัดท า
    ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

/2565... 
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นายวินัย  เช็งสวย  2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 3  แผนงาน 
    อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจากจ่ายขาด
    เงินสะสม 
     3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข  อุ่นเรือน 
    หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 977,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
    4.00 เมตร ระยะทาง 425 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เท 
    คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
    บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
    พ.ศ.2563 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท       
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 
     4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาโต ต าบล 
    ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ตั้งไว้ 436,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรง
    แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร  และติดตั้งระบบควบคุม
    และอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 
    ล าดับที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
    สะสม 
     5. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - 
    ฟาร์มหมู NK หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
    ตั้งไว้ 729,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
    เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด พร้อม
    จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจาก 
    จ่ายขาดเงินสะสม         
     6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเบี่ยง ไชค าภา   
    หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ตั้งไว้ 368,000 บาท 

/เพ่ือจ่าย... 
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  นายวินัย  เช็งสวย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรง 
    แชมเปญ  ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และติดตั้งระบบควบคุม
    และอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ปากช่องก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
    หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
    สะสม 
     7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศรีรัตน์ เข็มพับ  
    ถึงบ้านนพดล เพชรแสงนิล หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
    ราชบุรี  ตั้งไว้ 377,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
    3.00 เมตร ระยะทาง 178.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
    ข้าง 0.50 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 534.00 ตารางเมตร  
    รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด พร้อมจัดท า
    ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
    2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ล าดับที ่6  แผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
    สะสม  
        8. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด   
    เขาบุญช่วยถึงหน้าอนามัยบ้านเขาผึ้งหมู่ที่ 7   ต าบลปากช่อง  ตั้งไว้  
    797,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
    เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
    จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    2561-2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 63  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
    ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม     
     9. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน     
    นายน้อย พลูเต็ม ถึงสะพานข้ามล าห้วยหมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
    จังหวัดราชบุรี ตั้งไว้ 920,000 บาท 
 

/เพ่ือจ่าย... 
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นายวินัย  เช็งสวย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
    เมตร และวางท่อระบายน้ าคสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60×1.00 เมตร จ านวน   
    1 แถว แถวละ 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล   
    ปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 
    ล าดับที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่าย
    จากจ่ายขาดเงินสะสม     
     10. ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดอัดแน่น สายบ้านห้วยฝาง –บ้าน   
    ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ีตั้งไว้ 
    565,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง      
    4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร พื้นที่จราจร      
    ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น Ø 
    0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 4 แถว 7 ท่อน รวม 28 ท่อน รายละเอียดตาม
    แบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 12 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
    โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม     
     11. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า 
    หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง  ตั้งไว้ 813,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร  พ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 
    0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
    และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 2 ล าดบัที่ 1  แผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
    สะสม   
       12. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อ  
    บ้านนายวินัย จันทร - วัดป่า หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี  ตั้งไว้ 456,000 บาท 
 

/เพ่ือจ่าย... 
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นายวินัย  เช็งสวย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
    เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
    จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 2 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจาก 
    จ่ายขาดเงินสะสม   
     13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโค้งบ้านแปดหลัง       
    หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
    ตั้งไว้ 249,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
    5.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
    ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร  
    รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
    ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
    2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 17 ล าดับที ่9 แผนงาน  
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม   
     14. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน    
    นางสัจจา อุ่นเรือน ถึงบ้านนายทวิช อุ่นเรือน หมู่ที่ 12  ต าบลปากช่อง  
    อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ตั้งไว้ 1,090,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 13  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
    โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม   
     15. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน     
    นางเอ้ือน ใจจิตร หมู่ที่ 12 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
    ตั้งไว้ 500,000 บาท 
 

/เพ่ือจ่าย... 
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นายวินัย  เช็งสวย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
    ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 255.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 10 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
    โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม    
     16. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
    หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
    ตั้งไว้ 950,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
    การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม  
     17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสน บัวเบา      
    หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
    ตั้งไว้ 217,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
    4.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง 
    0.50เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร  
    ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท าป้าย 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  หน้าที่ 13  ล าดับที่ 5   แผนงาน 
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
    สะสม   
     18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพาน สอนแหวน 
    หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
    ตั้งไว้ 393,000 บาท 
 

/เพ่ือจ่าย... 
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นายวินัย  เช็งสวย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
    3.50 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
    ข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร 
    รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
    ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
    2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  หน้าที่ 15 ล าดับที่ 7  แผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน 
    สะสม   

        19. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน   
    นายชะลัย ศรีรอด หมู่ที่ 14  ต าบลปากช่อง  ต้ังไว้ 309,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 187.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 561.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 
    ล าดับที่ 28 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม    
     20. ก่อสร้างระบบประปา บริเวณบ้านเกาะขี้หนอน-หนองมะกอก 
    หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
    ตั้งไว้ 675,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 100.00 
    เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 
    เมตร และติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมขยายเขตประปาใช้
    ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทางยาว 50.00 เมตร พร้อมขุดฝังกลบลึก
    ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
    และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 4 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 

        21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญมา เย็นนภา  เชื่อมต่อ
    บ้านนางพริ้ง วงศ์สุวรรณ หมู่ที่ 15  ตั้งไว้ 368,000 บาท 

 
/เพ่ือจ่าย... 
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นายวินัย  เช็งสวย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
    ระยะทาง 160.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีต      
    ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
    ต าบลปากช่องก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 
    2563  หน้าที่ 19 ล าดับที่ 11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
    ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม                   
     22. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน 
    นายส ารวย สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
    ตั้งไว้ 930,000 บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
    ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
    เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
    เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และ
    จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
    2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 แผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าท่ีดิน
    และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงิน
    สะสม                   
     เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ      
    รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
    พ.ศ.2561  ดังกล่าวข้างต้นนั้น  ณ  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือน 
    มกราคม 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีงบประมาณเงินสะสม
    เพียงพอดังนี้ 
     ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564   
    จ านวน  36,577,950.36   บาท  หัก 
    1. เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 
           เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายจ านวน     9,873,600.00    บาท 
        2. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน  
           (1,161,552 บาท x เดือน) จ านวน     3,484,656.00    บาท 
        3. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี 
            สาธารณภัยเกิดข้ึน ร้อยละ 10 ของงบประมาณ 
                     รายจ่ายประจ าปี 2564  จ านวน      6,000,000.00   บาท 
    เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน    17,219,694.36   บาท 
    ยอดเงินที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม จ านวน   13,706,000.00   บาท 
 

/ฉะนั้น... 
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นายวินัย  เช็งสวย    ฉะนั้น เงินสะสมคงเหลือหลังจากใช้จ่ายจริง  
    จ านวน      3,513,694.36   บาท 
     ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร  ได้ด าเนินการตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
    จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาด 
    เงินสะสม รายละเอียดตามที่ได้แถลงไว้ข้างต้น 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามใดหรือไม่ 
นายสุดใจ  ยกกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10    โครงการหมู่ที่ 10 เป็นการท าถนน 

มีเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนน ขอให้ช่วยด าเนินการให้ด้วย 
นายประวิตร  ไกลวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง    เมื่อโครงการอนุมัติ จะได้แจ้งไฟฟ้า

ด าเนินการให้เรียบร้อย 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือแก้ไขอีก    
 ขอมติที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    อนุมัติ     22  เสียง 
     ไม่อนุมัติ       -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  9       เรื่อง   พิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   (องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าท า

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ (องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง) 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง ตามท่ีสภาฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายขาด  

 เงินสะสม โครงการก่อสร้างของ อบต.ปากช่อง จ านวน 22 โครงการไปแล้ว
 นั้น  เนื่องจากการขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  
 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และขอใช้พื้นที่ของ
 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  แห่ง
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดย  
 ส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่  
 ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้โดยผู้ขออนุญาตท า
 ประโยชน์ในเขตป่า ต้องยื่นเอกสารประกอบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
 ในเขตป่า โดยแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งการขออนุญาตเข้าท า 
 ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ ตอนนี้ ทุกหน่วยงานต้อง     
 ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติกับโครงการที่ผ่านมา และ
 โครงการที่จะอนุมัติใหม่ต้องท าการขออนุญาตทุกอย่างตามมติ ครม. ซึ่งต้อง
 เสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
 

/ขอมติที่ประชุม... 
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ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขออนุญาต

 และเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 และป่า
 สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลปากช่อง ที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทั้งหมด  
 เพ่ือด าเนินการโครงการ 

     1. ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 พร้อมขยายเขตก่อสร้างฐานหอถัง
    พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ บริเวณบ้านนางจินตนารัตน์ พูลน้อย 
    หมู่ที่ 1 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
     2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกหน้าบ้าน        
    นางสมหมาย บุญฤทธิ์ ถึงบ้านนางสาวชบา  เอ่ียมชื่น หมู่ที่ 2 ต าบลปากช่อง 
    อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
     3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข  อุ่นเรือน 
    หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
     4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาโต ต าบล 
    ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
     5. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - 
    ฟาร์มหมู NK หมู่ที่ 5 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
     6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเบี่ยง ไชค าภา   
    หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
     7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศรีรัตน์ เข็มพับ  
    ถึงบ้านนพดล เพชรแสงนิล หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
    ราชบุรี   
        8. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด   
    เขาบุญช่วยถึงหน้าอนามัยบ้านเขาผึ้งหมู่ที่ 7   ต าบลปากช่อง   
     9. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน     
    นายน้อย พลูเต็ม ถึงสะพานข้ามล าห้วยหมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
    จังหวัดราชบุรี  
     10. ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดอัดแน่น สายบ้านห้วยฝาง –บ้าน   
    ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

     11. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า 
    หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง   
       12. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อ  
    บ้านนายวินัย จันทร - วัดป่า หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  
    จังหวัดราชบุรี   
     13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางโค้งบ้านแปดหลัง       
    หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
 

/14. ก่อสร้าง... 
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ประธานสภาฯ    14. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน    
    นางสัจจา อุ่นเรือน ถึงบ้านนายทวิช อุ่นเรือน หมู่ที่ 12  ต าบลปากช่อง  
    อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
     15. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน     
    นางเอ้ือน ใจจิตร หมู่ที่ 12 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี    
     16. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
    หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี    
     17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสน บัวเบา      
    หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
     18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพาน สอนแหวน 
    หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
        19. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน   
    นายชะลัย ศรีรอด หมู่ที่ 14  ต าบลปากช่อง   
     20. ก่อสร้างระบบประปา บริเวณบ้านเกาะขี้หนอน-หนองมะกอก 
    หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
        21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญมา เย็นนภา  เชื่อมต่อ
    บ้านนางพริ้ง วงศ์สุวรรณ หมู่ที่ 15   
     22. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน 
    นายส ารวย สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     22 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 10       เรื่อง   พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา เจนตาบรรหาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง 
นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความจ าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง
แผน เนื่องจากได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้
ตรวจสอบพื้นท่ีด าเนินการของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณว่า
เป็นพื้นที่ท่ีได้รับการอนุญาตจากเจ้าของแล้วและไม่มีปัญหาในการใช้พ้ืนที่  
จึงได้ประสานกองช่างส ารวจพ้ืนที่ พบว่ามีค่าพิกัดและระยะทางเปลี่ยนแปลง   

 
/โดยอาศัย... 
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นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
    แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
    2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
    ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือประสานขอรับการสนับสนุน 
    งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีต่อไป 

โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง     
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ 

ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม ขอมติที่ประชุมพิจารณา 
    ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 11       เรื่อง   รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  

ประธานสภาฯ  ให้หัวหน้าส านักปลัด รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ปากช่องรับทราบถึงการด าเนินการ 

นางสาวปาริชาต  กิตติศิลปสาร  หัวหน้าส านักปลัด  มอบหมายให้นางสาวอัจจิมา เจนตาบรรหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวอัจจิมา  เจนตาบรรหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจง 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้

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

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มีความประสงค์
ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องด้วยแก้ไขข้อความพิมพ์ผิด 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไข 

จึงขอรายงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง มาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระท่ี 12... 
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ระเบียบวาระท่ี  12       เรื่อง   พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่ง  
ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด วรรคสี่สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ 

ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 20 
นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภา
ท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ  (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ 
และข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับโดย
อนุโลม     

ขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ว่าจะ
ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2564 เป็นกี่สมัย แต่ละสมัยจะก าหนดระยะเวลาวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย วันประชุมกี่วัน 

นายสุดใจ  ยกกล่ิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  เสนอก าหนดประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี 2564 จ านวน 2 สมัย คือ  
1. สมัยสามัญ สมัยแรก คือการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ 
    การประชุมสมัยแรกของปีที่แล้ว 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คือระหว่างวันที่ 10 – 24 สงิหาคม 2564 

    ผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน คือ 
    1) นางจินตนารัตน์  พูลน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    2) นายสมเกียรติ  ชินผา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
ประธานสภาฯ    ตามท่ี นายสุดใจ  ยกกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 

ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564  จ านวน 2 สมัย 
1. สมัยสามัญ สมัยแรก คือการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ 
    การประชุมสมัยแรกของปีที่แล้ว 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คือวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2564 
 
 

/มีสมาชิกสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องก าหนด      
    สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 หรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง  
ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2565) และมีก าหนดกี่วัน 
นายธานี  นิลเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14  เสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ     

สมัยแรกของปี 2565 และก าหนดระยะเวลา คือ วันที่ 10 ถึงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565  มีก าหนด 15 วัน 

    มีผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน คือ 
    1) นายถนอม  ทองสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
    2) นายณรงค์  ศุภวิทยาภินันท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
ประธานสภาฯ  ตามท่ี นายธานี  นิลเพชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14             

ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่           
10 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 วัน 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     21 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ    - เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง  
ประธานสภาฯ  สรุปว่าที่ประชุมได้ก าหนดจ านวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 

2564  เป็น 3 สมัย  ดังนี้ 
สมัยแรก  วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2564  มีก าหนด 15 วัน 
คือการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้ก าหนดไว้ตั้งแต่การประชุมสมัยแรก 
ของปีที่แล้ว 
สมัยที่ 2  วันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2564  มีก าหนด 15 วัน 

  และก าหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  เป็นวันเริ่มประชุม 
  สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2565) มีก าหนด 15 วัน 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 13... 
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ระเบียบวาระท่ี  13      เรื่อง  อ่ืน ๆ 
     - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธานสภาฯ   มีเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ได้เสนอมาในญัตติ  ขอเชิญท่านนายก    
 อบต.ปากช่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทราบ 

นายวินัย  เช็งสวย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  รายงาน 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
เป็นประจ าทุกป ี

ซึ่งนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ก าหนดนโยบายไว้ทั้งสิ้น 10 ด้าน คือ 

     1. นโยบายด้านสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
     2. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่งค่ัง 
     3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     4. นโยบายด้านการสาธารณสุขชุมชน 
     5. นโยบายด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ 

 6. นโยบายด้านการเพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

     7. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน 
     8. นโยบายด้านพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
     9. นโยบายด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 10. นโยบายด้านภูมิทัศน์ชุมชนและสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

     ดังนั้น จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563   ส่วนรายละเอียด มอบหมายให้รองนายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง นายสหัส  อุ่นเรือน ได้รายงานต่อไป 
นายสหัส  อุ่นเรือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  รายงาน 
 1. ด้านการพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน : 

ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็ง 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. กิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง : ไม่มีการด าเนินงาน/

กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 

/3. ด้านการศึกษา... 



-24- 
 

นายสหัส  อุ่นเรือน  3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 
3. อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน 
4. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
5. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ความ     

     รับผิดชอบ 
6. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
7. ส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน 
9. งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 
10. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมโครงหลังคา ศพด.บ้านพุแค 
12. โครงการก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร ศพด.บ้านหนองตาเนิด 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.อบต.ปากช่อง 
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บ้านหนองชะนาง 

4. ด้านการสาธารณสุข : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
3. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
4. อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ      

ด้านสาธารณสุข 
5. ด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการ : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ 

อบต.ปากช่อง 
4. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
5. จัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี อบต.ปากช่อง คัพ 
6. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในต าบล

ปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง 
6. ด้านการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน 
3. โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

/7. ด้านการให้บริการ... 
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นายสหัส  อุ่นเรือน  7. ด้านการให้บริการประชาชน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
3. บริการอินเตอร์เน็ตต าบล 
4. ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5. ปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ าดื่ม อบต.ปากช่อง บริเวณส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
8. ด้านการพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
2. การขออนุญาตขุดดินถมดิน 
3. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านนางมาลี วงษา        

ถึงคลองน้ าทิ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลปากช่อง 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5       

ต าบลปากช่อง 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านแปดหลัง        

หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง 
9. ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน : ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบล 
2. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ระบบจ่ายน้ าประปา 
3. ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบลปากช่อง 
4. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในต าบลปากช่อง 
5. ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในต าบลปากช่อง 
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน

นาสมอ (โครงการประสานแผน) 
7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย

บ้านนางพรรณ แก้วดวง – บ้านนายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง 
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 

สายบ้านหนองกงถึงบริเวณบ้านนางแอ๊ด ทองเอีย หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง  
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอย 

หนูเนียม ตั้งแต่บ้านนายสุวรรณ นุชแทน เชื่อมต่อบ้านนายนีรนาถ เนียมเตียง 
หมู่ที่ 6 ต าบลปากช่อง  

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
หน้าวัดเขาบุญช่วยถึงหน้าอนามัยบ้านเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลปากช่อง  

     11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
    สายบ้านนายสวัสดิ์ กรั่นสารี ถึงบ้านนายรัศมี พรโสม หมู่ที่ 8 ต าบลปากช่อง  
     12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
    สายบ้านนางรัตนา สระโอษฐ์ เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ต าบลปากช่อง  

 
/13. โครงการก่อสร้าง... 
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นายสหัส  อุ่นเรือน   13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
    สายบ้านนายเสี้ยว โอนอ่อน ถึงบ้านนางเบี่ยง มาชิต หมู่ที่ 12 ต าบลปากช่อง  
     14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
    สายบ้านนายสุข อินทร์ให้ฤกษ์ หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง  
     15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
    บ้านนายประพันธ์  มีตาด เชื่อมฝายน้ าล้น หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง  
     16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
    บ้านนายลั่น วรเลข เชื่อมบ้านนางอุทัย วงศ์สุวรรณ หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง  
     17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตรงบ้านครูเสวก 
    สุขเกษม หมู่ที่ 13 ต าบลปากช่อง  
     18. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรยกระดับ บริเวณถนน        
    เลียบเข้าบ้านหนองตาอ้น หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง  
     19. โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้าน อบต.ประนอม หมู่ที่ 2     
    ต าบลปากช่อง  
     20. โครงการก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล
    บริเวณบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ต าบลปากช่อง 
     21. โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน
    และขยายเขตประปา บริเวณบ้านหนองกะทิ หมู่ที่ 10 ต าบลปากช่อง 
     22. โครงการก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลและ
    ขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง 
     23. โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลปากช่อง 
     24. โครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน บริเวณเลียบถนน   
    ทางหลวงชนบทและเลียบถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง 

25. โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน
และขยายเขตประปา บริเวณบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14 ต าบลปากช่อง 
10. ด้านภูมิทัศน์ชุมชน และสร้างดุลยภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : ผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดท าแนวเขตที่สาธารณะ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

ที่ประชุม    รับทราบ   

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการน าเสนอเรื่องอะไรบ้างในวาระอ่ืนๆ  
นางจินตนารัตน์  พูลน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และกองช่าง   

ที่ดูแลโครงการต่างๆ ทั้ง 16 หมู่ ด าเนินไปด้วยดี 
นายสุดใจ  ยกกลิ่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  ขอไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านหนองกะทิ 
    สัก 5 – 6 จุด จะใช้ไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงของชาวบ้าน 
นายสมยศ  ทับวิชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  สอบถามเรื่องพิษสุนัขบ้า ด าเนินการ 
    เป็นอย่างไรบ้าง 

/นางสาวปาริชาต... 




