
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ / 25๖๓  
วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  25๖๓   

ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 
............................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
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10 
๑๑ 
๑๒ 

นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม 
นายประชุม   เข็มกลัด 
นายบุญยืน   ดีมาก 
นายประสงค์   อำมฤต 
นายเยี่ยม   ภู่พวง 
นางสาวศิริพร   สะธรรม 
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 ๒ 
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 
ศิริพร   สะธรรม 
ประหยัด   ม่วงทอง 
ศราวิณ   จับใจ 
สุบิน   โตเท่ียง 
สมชาย   ทองมี 
ชัน   สมรมิตร 
วิเชียร   ปล้ืมจิตร์ 
 

ผู้ขาดประชุม    - 
ผู้ลาประชุม     - 
    
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.  นายรวม   ม่วงทอง    ปรึกษานายกอบต.  รวม   ม่วงทอง 
๖.  นางเจียก   ทิมทอง    ประธานแม่บ้านหมู่ ๑  เจียก   ทิมทอง 
๗.  นายบรรยง   เอี่ยมสิน    ผญบ.หมู่ ๖   บรรยง   เอี่ยมสิน 
๘.  นายประยงค์   สะลิชะ   ผญบ.หมู่ ๒   ประยงค์   สะลิชะ 
๙.  นายสุทิน   ชมพูทอง    ประธานประชาคมหมู่ ๖  สุทิน   ชมพูทอง 
๑๐.นายสุมาฆะ   ฉ่ำมะนา   หัวหน้าสำนักปลัด  สุมาฆะ   ฉ่ำมะนา 
๑๑.น.ส.ลลิตพรรณ   นิลสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลลิตพรรณ   นิลสุข 
๑๒.นายสุจิน   กล่ินสน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุจิน   กล่ินสน 
๑๓.พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
๑๔.น.ส.บุญญรัตน์   โพงขุนทด   นิติกร    บุญญรัตน์   โพงขุนทด 
๑๕.นายปลูก   จินดานุช    ประธานอสม.ต.ถ้ำรงค์  ปลูก   จินดานุช 
๑๖.นางชิน  อ่วมพ่วง    ประธานแม่บ้านหมู่ ๔  ชิน  อ่วมพ่วง 
๑๗.นายศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง   ผอ.รร.วัดถ้ำรงค์   ศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง 
๑๘.นายมานพ   ทองเก่า    ผญบ.หมู่ ๔   มานพ   ทองเก่า 
๒๐.นายธนะกนัต์   โถแก้ว   ผู้แทนชุมชน    ธนะกนัต์   โถแก้ว 



 
-๒- 

๒๑.นายบุญเลิศ   กล่ันปรุง   ผู้แทนชุมชน   บุญเลิศ   กล่ันปรุง 
๒๒.นายสุรินทร์   สะอาดนัก   ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุรินทร์   สะอาดนัก 
๒๓.นายยงยุทธ   สุขสมมาตร       ยงยุทธ   สุขสมมาตร 
๒๔.นายประหยัด   สุขสมมาตร       ประหยัด   สุขสมมาตร 
๒๕.นางทองเปลว   จันทร์เพชร์   ผอ.รพสต.ถ้ำรงค์   ทองเปลว   จันทร์เพชร์ 
                                                    
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓0 น. 
      เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกอบต.เข้าประชุมครบองค์ประชุม   นายประสิทธิ์   

ดอกนางแย้ม ประธานสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าประชุมร่วม
สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  มอบผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ ๑.๑ ด้วยได้มีเจ้าหน้าที่ (นางสาวลลิตพรรณ   นิลสุข) ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ใน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยย้ายมาจากอบต.บ้านทาน และพักอาศัยอยู่ท่ีหมู่
ท่ี ๔ ตำบลถ้ำรงค์ 

   ๑.๒ แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา โควิด-๑๙ ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วย
สะสม ๓,๐๑๘ คน  รักษาหายแล้ว ๒,๘๕๐ คน  เสียชีวิต ๕๖ คน  อยู่โรงพยาบาล ๑๑๒ คน 

 พบรายใหม่ ๑ คน  สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ ๔,๔๒๙,๙๒๒ คน  เสียชีวิต ๒๙๘,๑๗๔ 
คน  รักษาหาย ๑,๖๕๙,๒๑๒ คน   ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตสูงสุด ๓๕,๑๙๗ คน   

   ท้ังนี้ได้มีการกำหนดจังหวัดท่ีต้องเฝ้าระวังพิเศษ คือ กทม. ชลบุรี  ภูเก็ต  สระแก้ว  
สงขลา  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส หากคนในจังหวัดนี้จะต้องเดินทางเข้าออกจะต้องถูก
กักตัว ๑๔ วัน และขณะนี้ยังมีเคอร์ฟิวส่ีทุ่ม-ถึงตีส่ี ผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางให้ขออนุญาต
ท่ีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอ ส่วนสถานท่ีรัฐบาลผ่อนปรนก็ต้องให้มีการป้องกัน และ
เว้นระยะห่างเช่นเดิม  

   ๑.๓ ด้วยจะมีคณะกรรมการจากสาธารณสุขมาประเมินการบริหารจัดการประปา
หมู่บ้านในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๖๓  

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม ๑.๔ ด้วยได้มีกลุ่มภาคประชาชนและผู้มีน้ำใจมาแจกอาหารกล่อง และแจกเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องชาวตำบลถ้ำรงค์ และใกล้เคียงเมื่อวันที่ ๑ และ ๑๔ พฤษภาคม 
๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 
ทางอบต.และผู้นำชุมชน ประชาชนทุกคนจึงขอมอบเกียรติบัตรไว้ให้เพื่อเป็นการขอบคุณ 
ดังนี้ 

   ๑ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-๑๙ 
   ๒ นายประหยัด   สุขสมมาตร และครอบครัว 
   ๓ นายยงยุทธ   สุขสมมาตร และครอบครัว 
ที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ  
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ ๑ / ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน   
ประธาน  มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 



-๓- 
 

นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๑  เนื่องจากอบต.มีเจ้าหน้าท่ีเพิ่ม และมีเอกสารราชการเพิ่มขึ้นจึงมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ัน
ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตัว จำนวนเงิน ๔,๖๐๐ บาท (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ตาม
รายละเอียดท่ีอบต.กำหนด 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์    
   ๓.๒  ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดต้ังจ่ายและโอน

งบประมาณรายการโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กหมู่ท่ี ๑ และหมู่ท่ี ๔ จำนวน ๑๔๓,๐๐๐ 
บาทจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไปต้ังจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์กีฬาแทน (มติท่ี
ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) แล้วนั้น ปรากฎว่า
ข้อเท็จจริงมีการก่อสร้างท่ีหมู่ท่ี ๔ เท่านั้น ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณจากโครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นเด็กหมู่ท่ี๑ และหมู่ท่ี ๔ ไปต้ังจ่ายใหม่ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กหมู่ที่ ๔ 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 

๓.๓  เนื่องจากนายพงษ์   ตรีรัตนศักดิ์ เสียชีวิต ส่งผลให้ตำแหน่งสมาชิกอบต.ใน
คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นขาดไป  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกบุคคลเข้าร่วมเป็น
กรรมการแทนต่อไป 

นายศราวิณ   จับใจ  เสนอนายชัน   สมรมิตร สมาชิกอบต.หมู่ ๖  (นางสาวศิริพร   สะธรรม และนาย
สมชาย   ทองมี ให้การรับรอง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ ๔   กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติอื่น ๆ  
ประธาน -  เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   ๕.๑  เรื่องการจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมหัวฉีดดับเพลิง  เนื่องจากภาวะปัจจุบัน

เกิดปัญหาเพลิงไหม้บ่อย และมีปัญหาภัยแล้งท่ีต้องหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
รวมทั้งการรดน้ำต้นไม้ดูแลสภาพส่ิงแวดล้อม แต่อบต.ไม่มีรถน้ำต้องขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานข้างเคียงเป็นประจำ ทำให้ไม่ทันการต่อการช่วยเหลือประชาชน จึงเสนอให้ท่าน
สมาชิกได้เห็นความสำคัญในการบรรจุการจัดหารถบรรทุกน้ำไว้ในการประชุมประชาคมใน
รอบถัดไปด้วย 

   ๕.๒  แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้หน่วยงานนปค.๑๓ ได้มาดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำ
ลำห้วยท้ังหมดในตำบลถ้ำรงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรอบนี้เห็นว่ามีความสวยงามและขุดได้
ลึกกว่าเดิม เพราะเป็นช่วงน้ำในลำห้วยน้อย และอาจมีบางช่วงติดขัดบ้างเช่นติดสายไฟฟ้า 
เป็นต้น  และทราบว่ามีกลุ่มชุมชนหมู่ท่ี ๖ สองกลุ่ม จะร่วมกันบริหารจัดการพื้นท่ีลำห้วย
หนองช้างตายให้สวยงามเป็นระเบียบและจะให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวต่อไป โดยมีแบบอย่าง
จากหมู่ท่ี ๕ คือกลุ่มของพี่น้อย และคุณสุทิน ส่วนหมู่อื่นอาจมีความลำบากในการจัดต้ังเป็น
กลุ่มบ้างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

   ๕.๓  ช้ีแจงเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครึ่งปีแรกและผลการ
ดำเนินงานของอบต.ว่าขณะนี้มีโครงการค้างท่ีอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาคือดาด
เหมืองน้ำแต่หมู่ท่ี ๔ คาดว่าสัปดาห์หน้าคงทำสัญญาได้  ส่วนโครงการขยายท่อเมนประปา
จากวัดถ้ำรงค์ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนประปาหมู่๕ มีปัญหาน้ำแห้งถังสองวัน ตรวจสอบ
แล้วพบว่าน้ำเข้าระบบไม่พอ เช็ควาล์วเสีย อบต.จึงใช้น้ำประปาจากเทศบาลมาเติมให้ ๑ คัน
และกำชับผู้ดูแลระบบให้เพิ่มการดูแลให้มากขึ้น ส่วนระบบสูบน้ำจากบ้านท่ีปรึกษาสุ่ม ตรวจ 

 



-๔- 
พบว่าท่อตีบตันจึงส่งน้ำมาได้น้อยไม่คุ้มค่าไฟฟ้า และได้มอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแก้ไขแล้ว
เพื่อจะเก็บไว้เป็นแหล่งน้ำสำรองต่อไป      

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  มีท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญ 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง    ขอสอบถามกรณีถ้ามีรถบรรทุกน้ำและเกิดเหตุฉุกเฉินในวันหยุดไม่ทราบว่าจะ

มีผู้รับผิดชอบขับรถบรรทุกน้ำหรือไม่  และทราบว่าถ้ารถมีน้ำไม่เต็มคันเวลาเล้ียวโค้งอาจเกิด
อันตรายพลิกคว่ำ หรือเสียหลักได้ 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  กรณีผู้รับผิดชอบในการขับรถเมื่อเกิดเหตุไม่ใช่ในช่วงเวลาปฏิบัติราชการก็จะเป็น
หน้าท่ีของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมการ หรือหากไม่ทันจริงๆ ผมก็จะ
รับผิดชอบดำเนินการให้ทันการได้เพราะอยู่ไม่ไกลอบต.มากนัก 

นายสมชาย   ทองมี   ขอให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมกรณีรถน้ำมีน้ำไม่เต็ม ปัจจุบันภายในถังน้ำของรถบรรทุกน้ำ
จะมีการแบ่งเป็นช่องๆ ใส่น้ำเพื่อป้องกันรถโคลงได้แม้น้ำไม่เต็ม 

นายศักด์ิชัย   ก่ิงไม้กลาง   แจ้งท่ีประชุมให้ทราบว่าทางโรงเรียนได้ประชุมช้ีแจงผู้ปกครองไปแล้วในเรื่องการ
ทดลองการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทีวีดิจิตอลช่อง ๓๗-๕๓ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง โดยจะเริ่มเรียนต้ังแต่วันท่ี ๑๘ พ.ค.- ๓๐มิ.ย.๖๓ และคาด
ว่าโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๖๓ 

นางทองเปลว   จันทร์เพชร์  แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทยดีขึ้นมีผู้ติดเช้ือ ๑ 
ราย ส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดมาจากสถานท่ีกักกันและคนต่างด้าว แต่เรายังต้องมีการป้องกัน
ต่อไป และขอแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นได้ทราบว่าขณะนี้สามารถเข้ารับบริการท่ีรพสต.โดย
เบิกจ่ายตรงได้แล้ว ส่วนข้าราชการอื่นยังต้องสำรองจ่ายเหมือนเดิม 

พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก  แจ้งว่าเรื่องการเรียนการสอนทางเน็ต ขอให้ทางอบต.ประชาสัมพันธ์ให้อีกทางด้วย และ
ฝากทางโรงเรียนดูแลกวดขันกรณีเด็กนักเรียนขับรถจักรยานยนต์หวาดเสียวเส่ียงต่อการเกิด
อันตรายด้วย ส่วนเรื่องการตรวจประเมินประปาหมู่บ้านขอให้มีการตรวจประปาทุกแห่งด้วย 
และเรื่องการจัดหายานพาหนะของทางราชการ เห็นควรให้มีพลขับก่อนเพื่อจะได้ทำงานได้
อย่างมีคุณภาพ  และอีกเรื่องคือขอให้อบต.พิจารณามอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำชุมชนท่ีมี
ความเสียสละและเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชนในโอกาสต่าง ๆ  

นายมานพ   ทองเก่า  แจ้งว่าอยากให้อบต.จัดหาเรือท้องแบนไว้สำหรับใช้ดูแลลำห้วยอ่างหินเนื่องจากมี
ความยาวมากประมาณ ๒ กม. และอยากให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมในการดูและรักษา และให้มี
การฉีดยาฆ่าหญ้าขอบห้วยด้วย และขอเรียนว่าหมู่๔ ยังไม่มีเงินจากกองทุนหมู่บ้านมาช่วยได้ 
เพราะกองทุนยงัไม่ได้จดทะเบียนและระบบการเงนิยังไม่เรียบร้อยเหมือนหมู่อืน่  และฝาก
อบต.ช่วยดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้ด้วยเนื่องจากมีบางตัวขัดข้อง 

นายสุรินทร์   สะอาดนัก  แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มียาฆ่าหญ้าชนิดท่ีไม่ทำลายสัตว์น้ำ  และการท่ีจะให้
ชาวบ้านมาร่วมกันดูแลลำห้วยยังถือว่าเป็นเรื่องยากในบางพื้นท่ี 

นายสุจิน   กลิ่นสน  ขอให้ทางอบต.ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นท่ีแอ่งกะทะจะมีปญัหาน้ำท่วมขังบริเวณกลุ่มบ้าน
ของผมทุกปี เพราะมีการถมดินรอบด้าน จึงอยากให้มีการฝังท่อให้น้ำออกโดยให้ฝังในท่ีดิน
ของผมได้  และส่วนพื้นท่ีถนนหัวท่ายังไม่มีพื้นคอนกรีต จึงขอให้อบต.ดำเนินการให้ด้วย  
ส่วนเรื่องการจะทำถนนหน้าท่ีดินของผมท่ีบริเวณลำห้วยริมถนนเพชรเกษมหมู่ท่ี ๖ ผมยินดี
ใหด้ำเนินการได้เลย กว้าง ๓-๔ เมตรก็ได้ เพราะผมขอทางหลวงทำทางลงมาแล้ว 

นายบุญยืน   ดีมาก  ฝากให้นายกดูแลเรื่องน้ำในลำห้วยแห้ง ควรหาทางเพิ่มปริมาณน้ำในห้วย  และขอให้มี
การตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสายถนนคลองชลประทานหมู่ท่ี ๑-๒ ด้วย 

นายสุทิน  ชมพูทอง   แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ทางทหารได้มาขุดลอกลำห้วยหมู่ ๖ เสร็จเรียบร้อยและสวยงาม
มาก ซึ่งชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันดูแลต่อไป แต่โครงการมีการกองเศษดินวัสดุท่ีขุดไว้ที่ริมถนน
หน้าท่ีชาวบ้าน ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้หรือไม่  



     -๕- 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  แจ้งท่ีประชุมให้ทราบว่าในวันนี้เจ้าหน้าท่ีของพัฒนาสังคมมาตรวจสอบผู้ขอรับการ

ช่วยเหลือจำนวน ๒๐ รายท่ีอบต.เสนอไป  
    แจ้งให้ทราบว่ากรณีปริมาณน้ำในลำห้วยลดลงนั้น สืบเนื่องมาจากขณะนี้มีการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำท่ีอ.ท่ายาง จึงมีการปิดน้ำท่ีเข่ือนเพชรเป็นระยะ และชลประทานได้
มีการติดต้ังเครื่องสูบน้ำท่ีคลองยอเพื่อส่งไปท่าเสน และเราก็ได้ขอแบ่งน้ำมาใช้ในพื้นท่ี
บางส่วน และมีผ่านไปไร่มะขาม ท่าเสนด้วย ได้ประสานไปแล้วได้รับแจ้งว่าช่วงปลายเดือนนี้
จะมีการส่งน้ำเข้าพื้นท่ีอ.บ้านลาด 

    กรณีการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าอยู่พื้นท่ีของหน่วยงานใด 
ถ้าไม่ใช่ของเราก็ต้องขออนุญาตด้วยมิฉะนั้นอาจมีความผิดได้ และหากเจ้าหน้าท่ีออกมา
ดำเนินการให้ก็ขอให้ท่านช่วยออกมาดูแลช้ีแจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ด้วย 

    กรณีมีการกองเศษวัสดุจากการลอกลำห้วยท่ีหมู่ ๖ นั้นถ้ามาแจ้งให้ทราบก่อนท่ีจะ
มีการเคล่ือนย้ายเครื่องจักรก็น่าจะแก้ไขให้ได้ทัน แต่ก็จะประสานหน่วยงานให้มาแก้ไขให้ 

นายประชุม  เข็มกลัด   ขอขอบคุณท่านนายกท่ีช่วยค่าซ่อมท่อน้ำประปาแตกท่ีหมู่ท่ี ๖ ให้  และขอให้
ดำเนินการทำถนนลงทุ่งนาสายหลังโรงงานอาหารสัตว์ เพราะชาวบ้านไม่มีน้ำทำนา อาจจะ
เปล่ียนมาทำสวนแทน ระยะทางยาวประมาณ ๑๖๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  ขอให้ตรวจสอบว่ามีโครงการในแผนหรือไม่ และทราบว่ามีการผ่านพื้นท่ีของเอกชน 
และเป็นเขตต่อเนื่องกับเขตเทศบาลด้วย จึงขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยนำเอกสารเกี่ยวกับท่ีดิน
และหนังสือยินยอมจากเจ้าของท่ีมาให้ด้วยเพื่อจะได้สำรวจออกแบบต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ       
ประธาน  เมื่อไม่มีเรื่องใดเสนออีกจึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาประชุมในครั้งนี้ 
 
                                                                                   ปิดประชุมเวลา    1๒.๔0 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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


