
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ / 25๖๓  
วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  25๖๓   
ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 

............................................................... 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม 
นายประชุม   เข็มกลัด 
นายบุญยืน   ดีมาก 
นายประสงค์   อำมฤต 
นายเยี่ยม   ภู่พวง 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง 
นายศราวิณ   จับใจ 
นายสุบิน   โตเท่ียง 
นายสมชาย   ทองมี 
นายชัน   สมรมิตร 
นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกอบต.หมู่ 1 
สมาชิกอบต.หมู่ ๑ 
สมาชิกอบต.หมู่ 2 
สมาชิกอบต.หมู่ 3 
สมาชิกอบต.หมู่ 4 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔ 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕ 
สมาชิกอบต.หมู่ ๖ 
เลขานุการสภาฯ 
 

ประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม 
ประชุม   เข็มกลัด 
บุญยืน   ดีมาก 
ประสงค์   อำมฤต 
เย่ียม   ภู่พวง 
ประหยัด   ม่วงทอง 
ศราวิณ   จับใจ 
สุบิน   โตเท่ียง 
สมชาย   ทองมี 
ชัน   สมรมิตร 
วิเชียร   ปล้ืมจิตร์ 
 

ผู้ขาดประชุม     
๑.  นายพงษ์   ตรีรัตนศักดิ์     สมาชิกอบต. หมู่ ๓     (เสียชีวิต)     
ผู้ลาประชุม      
๑.  น.ส.ศิริพร   สะธรรม                          สมาชิกอบต. หมู่ ๒    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสำฤทธิ์   อบแย้ม    นายกอบต.      สำฤทธิ์   อบแย้ม   
2.  นายบรรจง   สิงหะ    รองนายกอบต.   บรรจง   สิงหะ 
3.  นายอดุลย์   บัวสุวรรณ์   รองนายกอบต.   อดุลย์   บัวสุวรรณ์ 
4.  นายณฐธนพล   พิมพ์ทอง   เลขานุการนายกอบต.  ณฐธนพล   พิมพ์ทอง 
๕.  นายบรรยง   เอี่ยมสิน    ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖   บรรยง   เอี่ยมสิน 
๖.  นายศุภกร   ทองกล่ำ    ท่ีปรึกษานายกอบต.  ศุภกร   ทองกล่ำ 
๗.  นายปลูก   จินดานุช    ประธานอสม.ต.ถ้ำรงค์  ปลูก   จินดานุช  
๘.  นายประยงค์   สะลิชะ   ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒   ประยงค์   สะลิชะ 
๙.  นายสุรินทร์   สอาดนัก   ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุรินทร์   สอาดนัก 
๑๐.นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ                        ผอ.กองช่าง   เอนก   เล็กเครือสุวรรณ                         
๑๑.นางทองเปลว   จันทร์เพ็ชร์   ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์  ทองเปลว   จันทร์เพ็ชร์ 
๑๒.นางปราณี   ธรรมวงศ์   อสม.    ปราณี   ธรรมวงศ์ 
๑๓.น.ส.บุญญรัตน์   โพงขุนทด   นิติกร    บุญญรัตน์   โพงขุนทด 
๑๔.พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
 
 
  
 



 

                                                              -๒-                                                        
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓0 น. 
      เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกอบต.เข้าประชุมครบองค์ประชุม   นายประสิทธิ์   

ดอกนางแย้ม ประธานสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าประชุมร่วม
สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  

ประธานสภาแจ้งท่ีประชุมกรณีนายพงษ์   ตรีรัตนศักด์ิสมาชิกอบต.หมู่ท่ี ๓ ถึงแก่
กรรม และเชิญทุกท่านยื่นไว้อาลัยเพื่อเป็นเกียรติเป็นเวลา ๑ นาทีจากนั้นประธานกล่าวเปิด
ประชุม แล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  มอบผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงท่ีประชุมทราบ 
น.ส.บุญญรัตน์   โพงขุนทด  แนะนำตัวให้ท่ีประชุมทราบว่ามาบรรจุแต่งต้ังใหม่ในตำแหน่งนิติกร โดยจะทำ

หน้าท่ีเกี่ยวกับงานกฎหมายและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และยินดีท่ีได้มาปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม ๑.๑ แจ้งท่ีประชุมให้ทราบว่าอบต.จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอบต.
พงษ์   ตรีรัตนศักด์ิ ในคืนวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  และเชิญสมาชิกอบต. คณะบริหาร 
และผู้มีเกียรติร่วมงานฌาปนกิจศพในวันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เมรุวัดถ้ำรงค์ 
(แต่งกายชุดสีกากี) 

  ๑.๒  ขอแจ้งท่ีประชุมได้ทราบว่าจังหวัดได้แจ้งเล่ือนงานพระนครคีรีออกไป และยังไม่มี
กำหนดใหม่ท่ีชัดเจน 

 ๑.๓ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายท่ีได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก และงานปีใหม่
ผู้สูงอายุท่ีผ่านมา 

นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ ๑.๔ แจ้งให้ทราบว่าอบต.ได้ดำเนินการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ต้ังแต่วันท่ี ๓ – ๗ 
กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมาเรียบร้อยแล้ว มีผู้มาสมัครครบ ๓ ท่าน 

ท่ีประชุม - รับทราบ  
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๔ / ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 
  ๓.๑  เร่ืองรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   - ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีได้แจกให้แล้ว ซึ่งโครงการต่างๆ จะผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ 

มติที่ประชุม ได้แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดบางรายการ แล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
  ๓.๒  เร่ืองโอนงบประมาณ 
ประธาน  มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
ท่ีประชุม นับองค์ประชุม  พบว่ามีสมาชิกอยู่ประชุมท้ังหมด ๙ ท่าน 



 

                                            -๓- 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   ๓.๒.๑  เนื่องจากมีความจำเป็นในการให้บริการประชาชน จึงขอโอนงบประมาณ

จาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ สายบ้านนายปาน – คันห้วยป้าทรัพย์ 
จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีอบต.กำหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ หน้า ๖) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
   ๓.๒.๒   เนื่องจากมีความจำเป็นในการให้บริการชุมชน จึงขอโอนงบประมาณจาก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ สายบ้านนายปาน – คันห้วยป้าทรัพย์ 
จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ไปต้ังจ่ายเพิ่มเติมในโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ สายบ้านป้าแก่ (โครงการท่ี ๒) ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีอบต.กำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๘๔) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
   ๓.๒.๓   เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกว่าท่ีได้ต้ังจ่ายไว้เพื่อกิจการงานภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จึงขอโอนงบประมาณจาก
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง  จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (แผนงานเคหะและ
ชุมชน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๐๙) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
   ๓.๒.๔  เนื่องจากเครื่องตัดหญ้าเก่าไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเพื่อ

สับเปล่ียนการใช้งาน จึงขอโอนงบประมาณจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 
(แผนงานเคหะและชุมชน) จำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า ๑๐๖) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
   ๓.๒.๕   เนื่องจากอบต.ได้บรรจุเจ้าหน้าท่ีใหม่มีความจำเป็นต้องใช้โต๊ะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน  จึงขอโอนงบประมาณจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(แผนงานบริหารงานท่ัวไป) จำนวนเงิน ๑,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ขนาดความยาว ๑ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร (สำนักปลัดฯ) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๓  เร่ืองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 
ประธาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม    ๓.๓.๑   เนื่องจากได้มีการโอนงบประมาณทำให้มีการเปล่ียนแปลงลักษณะปริมาณ

งานและงบประมาณเปล่ียนแปลงไป  จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ จาก 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ สายบ้านนายปาน – คันห้วยป้าทรัพย์ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.
ถ้ำรงค์กำหนด (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)จำนวน  ๒๒๕,๐๐๐ บาท เป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ สายบ้านนายปาน – คันห้วยป้าทรัพย์  

 



 

-๔- 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.
ถ้ำรงค์กำหนด (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๘๘) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
๓.๓.๒   เนื่องจากมีการโอนงบประมาณทำให้มีการเปล่ียนแปลงลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณเปล่ียนแปลงไป  จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ จาก โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ (โครงการท่ี ๒) สายบ้านป้าแก่ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.ถ้ำรงค์
กำหนด จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท เป็น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ 
(โครงการท่ี ๒) สายบ้านป้าแก่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  จำนวน
เงิน ๙๓,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๘๔) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 ๓.๓.๓  เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะเครื่องพิมพ์ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ

แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ จาก ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท   โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน  เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  มี
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)    มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที(ipm) มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า ๕๐ แผ่น สามารถใช้ได้กับA๔, Letter , Legel และ Custom แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๐๔)  เป็น  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๓๐๐ บาท   โดยมี
คุณสมบัติพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า ๑๐๔) 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

๓.๔  เร่ืองจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน  มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   - ช้ีแจงว่าอบต.มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการต่อไปนี้ได้ 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม    ๓.๔.๑   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ ท่ี ๓  

งบประมาณ ๗๗๓,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันห้วย
กะลาตาย – เขตติดต่อตำบลไร่มะขาม ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ หน้า ๘   

  ส่วนกรณีพื้นท่ีฝายน้ำล้นต้องขออนุญาตและขอความร่วมมือการออกแบบจาก
หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้คงต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก 



 

-๕- 
มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
   ๓.๔.๒   เนื่องจากอบต.ต้องขยายห้องแบ่งช้ันเด็กเล็ก และต้องใช้พื้นท่ีทำส่ือการ

เรียนการสอนเพิ่มตามนโยบายรัฐบาล  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ของศูนย์เด็กเล็ก งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐ 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมี
พื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๗๑ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
๓.๔.๓   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเพื่อปรับเป็นแหล่งเรียนรู้  จึง

จำเป็นต้องจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช  งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังตามเส้นทางภายในศูนย์ฯ ระยะท่ี ๑  ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร  ระยะทางยาว ๗๕ เมตร  ระยะท่ี ๒  ขนาดความกว้าง ๔.๐๐เมตร  ระยะทางยาว 
๖๐๓ เมตร   ระยะท่ี ๓  ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑ เมตร  ซึ่งท้ังหมด
มีความหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร โดยคิดเป็นจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียและบดทับแน่น  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ หน้า ๖  

มติที่ประชุม -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธาน           ๓.๕   เร่ืองขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต (พื้นที่อบต.ไร่มะขาม) 

 -เนื่องจากอบต.ถ้ำรงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แพนท์ปูน หมู่ท่ี ๓ งบประมาณ ๗๗๓,๐๐๐ บาท (สายลำห้วยกะลาตาย – เขต
ติดต่อตำบลไร่มะขาม)  ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีอบต.ถ้ำรงค์
กำหนด) เพื่อบริการชุมชน ซึ่งมีพื้นท่ีเขตก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตของตำบลไร่
มะขาม และเพื่อให้การกำหนดสายทางเป็นไปตามหลักของการรับผิดชอบดูแลซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของทางราชการ  จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากอบต.ไร่มะขามเพื่อ
ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ในการให้ขออนุมัติจากอบต.ไร่มะขาม 
 
  ๓.๖   เร่ืองขอให้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญของอบต.ถ้ำรงค์ 
ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณากำหนดสมัยประชุม 
มติที่ประชุม ให้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  ดังนี้ 
          สมัยท่ีสอง วันท่ี  ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   สมัยท่ีสาม วันท่ี  ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   สมัยท่ีส่ี    วันท่ี  ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
   สมัยท่ีหนึ่ง ปี ๒๕๖๔   วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

                ๓.๗   อบต.ไร่มะขามขอทำกิจการนอกเขต 
ประธาน   เนื่องจากอบต.ไร่มะขามได้มีหนังสือท่ี พบ ๗๗๔๐๓ / ๐๔๐ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ เรื่องขอความยินยอมการดำเนินการนอกเขต หรือร่วมทำกิจการนอกเขต  โดยจะ 



 

-๖- 
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร (ถนนสายแพนท์ปูนเช่ือมห้วยกะลาตาย) ถึงเขตถนนองค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ ซึ่งสายทางดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นท่ีของอบต.ถ้ำรงค์ และอบต.ไร่มะขาม ซึ่งเป็น
ลักษณะการทำโครงการร่วมกันในการก่อสร้างถนนสายหลังแพ้นท์ปูน-ลำห้วยกะลาตาย โดย
จะแบ่งเป็นรับผิดชอบกันคนละช่วงถนน ซึ่งได้มีการสำรวจพื้นท่ีเบ้ืองต้นร่วมกันไปแล้ว 

มติที่ประชุม -ให้ความเห็นชอบด้วยเสียงเปน็เอกฉันทใ์ห้อบต.ไร่มะขาม ดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวได้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองกระทู้ถาม 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติอื่น ๆ  
 ๕.๑  เรื่องการอบรมศึกษาดูงาน 
ประธาน ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา 
มติที่ประชุม  -เสนอให้ชะลอโครงการฯ ไปก่อน เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องการเลือกตั้ง และควรใช้

งบประมาณจัดทำโครงการลงหมู่บ้านก่อน และเมื่อมีความชัดเจนแล้วค่อยเริ่มดำเนิน
โครงการต่อไป 

พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก  ๕.๒  ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแลเรื่องคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ดีเพราะถือเป็นเรื่องท่ีสำคัญ  
ส่วนการนำนักท่องเท่ียวเข้าสู่พื้นท่ีควรเปิดเส้นทางสายริมแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อให้มีการเย่ียม
ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านหมู่ท่ี ๑ บ้าง ก่อนเข้าสวนตาล 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  - ช้ีแจงกรณีประปาหมู่บ้านซึ่งอบต.ได้มอบหมายให้คุณไพโรจน์ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการท่องเท่ียวเราจะมีผู้มาขอศึกษาดูงานบ่อยซึ่งสถานท่ี
หลักจะเป็นสวนตาล โดยคุณไพโรจน์จะรับผิดชอบเสนอเส้นทางท่องเท่ียว ส่วนโครงการ
ต่างๆ ท่ีสภาได้อนุมัติไว้แล้วนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนในข้อบัญญัติ
งบประมาณปี ๒๕๖๓ เรายังได้รับงบประมาณอุดหนุนไม่ครบตามท่ีต้ังไว้ ถ้างบประมาณ
มาแล้วก็จะรีบทำโครงการต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  เมื่อไม่มีเรื่องใดเสนออีกจึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาประชุมในครั้งนี้ 
                                                                                   ปิดประชุมเวลา    1๒.๓0 น. 
  
                 วิเชียร   ปล้ืมจิตร์      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์)  เลขานุการสภาฯ 
 
                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
      พ.จ.อ.  ประหยัด   ม่วงทอง    

           (ประหยัด   ม่วงทอง) ประธาน    
        ศราวิณ   จับใจ                                                         บุญยืน  ดีมาก  
    (นายศราวิณ   จับใจ) กรรมการ                    (นายบุญยืน  ดีมาก) กรรมการ  
                                                        
                                                ประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       

                         (นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม)    ประธานสภาอบต.ถ า้รงค์   


