
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ / 25๖๔ 

เม่ือวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๔  ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 
............................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
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10 
๑๑ 
๑๒ 

นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม 
นายประชุม   เข็มกลัด 
นายประสงค์   อำมฤต 
นายบุญยืน   ดีมาก 
นายเยี่ยม   ภู่พวง 
น.ส.ศิริพร   สะธรรม 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง 
นายศราวิณ   จับใจ 
นายสุบิน   โตเท่ียง 
นายสมชาย   ทองมี 
นายชัน   สมรมิตร 
นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์ 

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

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

ผู้ขาดประชุม    นายพงษ์   ตรีรัตนศักดิ์                 สมาชิกอบต. หมู่ ๓           (เสียชีวิต)     
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    ท่ีปรึกษานายกอบต.  รวม   ม่วงทอง  
๖.  นายสุจิน   กล่ินสน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุจิน   กล่ินสน 
๗.  นายปลูก   จินดานุช    ประธานอสม.ต.ถ้ำรงค์  ปลูก   จินดานุช 
๘.  นางปราณี   ธรรมวงศ์    แพทย์ประจำตำบล  ปราณี   ธรรมวงศ์ 
๙.  พ.ท.เย่ียม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
๑๐.นายบุญยง   สร้อยกล่ำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓   บุญยง   สร้อยกล่ำ 
๑๑.นายชัยชาญ   วาสนา    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑   ชัยชาญ   วาสนา 
๑๒.นายมานัส   ยวงผ้ึง    สารวัตรกำนัน   มานัส   ยวงผ้ึง  
๑๓.นางทองเปลว   จันทร์เพ็ชร   ผอ.รพสต.ถ้ำรงค์   ทองเปลว   จันทร์เพ็ชร 
๑๔.นายมานพ   ทองเก่า    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔   มานพ   ทองเก่า 
๑๕.นายสุรินทร์   สอาดนัก   ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุรินทร์   สะอาดนัก 
๑๖.นางสาวภัคจิรา   ผุดผ่อง   นักทรัพยากรบุคคล  ภัคจิรา   ผุดผ่อง 
๑๗.นางสาวลลิตพรรณ   นิลสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลลิตพรรณ   นิลสุข
๑๘.นางสาววรรณา   ท่ังทอง   ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ วรรณา   ท่ังทอง  
 
 



 

-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
       เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกอบต.เข้าประชุมครบองค์ประชุม   นายประสิทธิ์  ดอก

นางแย้ม ประธานสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าประชุมร่วมสวด
พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  มอบผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์     ๑.๑  เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-๑๙ 

เนื่องจากในภาวะปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง และจังหวัด
เพชรบุรีก็พบผู้ติดเช้ือด้วย  ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านช่วยกันป้องกันการติดเช้ือด้วยการใส่แมส 
ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ และหลีกเล่ียงไปในสถานท่ีแออัด และไม่ควรเดินทางไปยังจังหวัด
เส่ียง และขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วย 

๑.๒   แจ้งให้ทราบกรณีท่ีกรมส่งเสริมฯ แจ้งให้อปท.ปรับเปล่ียนการใช้คล่ืน
ความถ่ีเดิม(ย่านความถ่ี ๓๘๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์) ตามท่ีสำนักงาน กสทช.กำหนดให้สำหรับ
ระบบการกระจายเสียงตามสายของอบต.ในย่านความถ่ีใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องกระจาย
เสียงรับส่งเดิมไม่สามารถใช้การได้ต่อไป (หนังสือ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๕๕ ลว.๒๘ พ.ค.๖๓) 
จึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่ เพราะต้องใช้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆให้ประชาชนทราบ  
และไม่สามารถใช้ระบบสายได้เนื่องจากพื้นท่ีกว้าง และมีลิงรบกวน 

๑.๓   เรื่องการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันท่ี 
๒๘ มีนาคม นี้  ซึ่งอำเภอบ้านลาดมีเพียงเทศบาลเดียวที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

๑.๔   เรื่องการดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ในเดือนเมษายน  ดังนั้น
จึงขอฝากให้ทุกท่านช่วยแจ้งให้เจ้าของสุนัข แมวท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้มาแจ้งได้ท่ีอบต.เพื่อ
จะได้จัดหาวัคซีนไว้ให้เพียงพอต่อไป 

๑.๕   เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งระเบียบการจัดทำแผนของอบต.
สามารถจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนได้เลยโดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีมีในแผนให้ครบถ้วนก่อน 

๑.๖   เรื่องการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
โดยกรมส่งเสริมฯ แจ้งว่ายังมีอปท.อีก ๓,๖๑๑ แห่งท่ียังไม่ได้สมัคร ดังนั้นอบต.ถ้ำรงค์จะได้
ดำเนินการสมัครต่อไป เพราะเรามีพื้นท่ีท่ีจะสามารถดำเนินโครงการได้ 

๑.๗   ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้สำรวจความต้องการรถสามล้อ
โยกสำหรับคนพิการ  ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านช่วยสำรวจและแจ้งผลให้กองสวัสดิการชุมชน
ทราบเพื่อท่ีจะได้ดำเนินการแจ้งขอให้ต่อไป  

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๔ / ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   



 

-๓-                                                                                  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 
ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๑  เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เพราะ

อบต.มีแผนว่าจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
แล้ว จึงเสนอร่างแผนเพิ่มเติมมาเพื่อให้ท่ีประชุมสภาฯพิจารณาตามรายละเอียดท่ีแจ้งแล้ว 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
   ๓.๒  ด้วยอบต.จะดำเนินการออกข้อบัญญัติอบต.ว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......... และข้อบัญญัติอบต. ว่าด้วยการควบคุมสถานท่ีจำหน่าย
อาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ......... ซึ่งท้ังสองเรื่องได้ผ่านความเป็นชอบจาก
ประชาชนผ่านการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอสภาฯพิจารณา ซึ่งจะเป็น
รูปแบบคณะกรรมการเต็มสภา และสามารถพิจารณาสามวาระรวดได้ 

พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง - เนื่องจากข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเนื้อหามาก สมาชิกไม่สามารถศึกษา
ตรวจสอบได้ทัน จึงเห็นควรให้มีการพิจารณากันในการประชุมครั้งต่อไป และสมควรให้ความ
เห็นชอบในหลักการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   ๓.๓   เรื่องโอนงบประมาณ 
ประธาน เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   -เนื่องจากอบต.ได้มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงานของกองช่างและกองคลัง และยังขาด

อุปกรณ์สำหรับบริการประชาชนและใช้ปฏิบัติงานต่าง และมีครุภัณฑ์ท่ีเก่าชำรุดไม่สามารถ
ใช้การได้หลายรายการ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณจากค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ (แผนงานพาณิชย์)จำนวน ๔๖,๙๐๐ บาท เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 

๓.๓.๑   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) สำหรับงาน
จัดเก็บรายได้(งานบริหารงานคลัง) 

๓.๓.๒  ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ราคา ๓,๗๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) สำหรับงานธุรการ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๓.๓.๓   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  
Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) สำหรับกองคลัง (งาน
บริหารงานคลัง) 

๓.๓.๔  ค่าจัดซื้อช้ันวางของสำหรับบริการประชาชน ราคา  ๒,๖๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันวางของสองช้ันส่ีช่อง ขนาด ๘๐x๔๐x๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว 
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๓.๓.๕  ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน   ราคา  ๒,๘๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
สำนักงานจำนวน ๒ ตัว สำหรับกองช่าง และพัสดุ (แผนงานเคหะและชุมชน และงาน
บริหารงานคลัง) 

๓.๓.๖  ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวขนาด ๔ ท่ีนั่ง ราคา ๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เกา้อี้แถวขนาด ๔ ท่ีนั่งสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ ชุด (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

๓.๓.๗  ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ราคา ๘,๔๐๐ 
บาท จำนวน ๓ ตัว สำหรับงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา และกองช่าง (งาน
บริหารงานคลัง แผนงานการศึกษา และแผนงานเคหะและชุมชน) 

 



 

-๔- 
๓.๓.๘  ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ราคา  ๓,๖๐๐ 

บาท จำนวน ๒ ตัว สำหรับฝ่ายบริหาร และกองคลัง (แผนงานบริหารงานท่ัวไป และงาน
บริหารงานคลัง) 

ประธาน ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา    แล้วขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
   ๓.๔   เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   - เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อบริการชุมชนและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน   และได้รับแจ้งจากปลัดแล้วว่ามีงบประมาณเพียงพอท่ี
สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ  ดังนี้ 

๓.๔.๑   เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนตามระดับอายุของ
เด็ก และลดปัญหาการแออัดเพื่อป้องกันโรคติดต่อในขณะนี้  จึงจำเป็นต้องทำโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์เด็กเล็กตำบลถ้ำรงค์ งบประมาณ 
๘๘๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์เด็กเล็ก
ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างห้องน้ำขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่
น้อยกว่า ๖.๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.กำหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๓.๔.๒   เนื่องจากพื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ ขาดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝนสายทุ่งนา 
และไม่สามารถทำเหมืองน้ำได้เนื่องจากสภาพพื้นท่ีจำกัด จึงจำเป็นต้องทำโครงการก่อสร้าง
คูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างคูส่งน้ำค.ส.ล.รูปตัวยู สายคลองไส้ไก่กลางทุ่งนา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ระยะท่ี ๑) 
ขนาดความกว้างของขอบด้านใน ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๔๕ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 
๐.๘๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.กำหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   

๓.๔.๓  เนื่องจากพื้นผิวถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่สุจินบางช่วงเป็นดินลูกรัง
เช่ือมต่อกับพื้นถนนคอนกรีต และผนังกันน้ำท่วม ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำซึมไหลเข้าพื้นท่ี 
และมีการร้องขออย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทำโครงการขยายถนนสายคันท่าแม่น้ำ
เพชรบุรี หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนสายคันท่าแม่น้ำ
เพชรบุรีบริเวณหน้าบ้านนายสุจิน  กล่ินสน  โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๑๖๔ ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร และพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร 
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.กำหนด  

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๓.๔.๔   เนื่องจากระบบประปาหน้าวัดถ้ำรงค์ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานมี
สภาพเก่า ยากต่อการบำรุงรักษา พื้นท่ีไม่เป็นระเบียบเป็นอุปสรรคต่อสถานท่ีท่องเท่ียวของ
วัดถ้ำรงค์ จึงจำเป็นต้องทำโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและหอ้งเก็บของบริเวณระบบผลิต 

-๕- 



 

น้ำประปา หมู่ที่ ๓ และ ๔  หน้าวัดถ้ำรงค์  งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำและห้องเก็บของบริเวณระบบผลิตน้ำประปา ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ 
เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังเครื่องสูบ
น้ำและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง  ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.กำหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๓.๔.๕ เนื่องจากสำนักงาน กสทช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงการใช้คล่ืนความถี่ใหม่ ทำให้อบต.ต้องปรับเปล่ียนคล่ืนความถ่ี ๔๒๐.๒๐๐ MHz ท่ี
ใช้อยู่ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วย และต้องเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องรับส่งระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติท่ีมีอยู่ใหม่ท้ังหมด (ติดต้ังเมื่อพ.ศ.๒๕๕๕)  และอบต.มีความจำเป็นต้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบต่อไป  จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการ
จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดต้ัง งบประมาณ  
๘๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย  
ประกอบด้วย 

ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ย่านความถี่ UHF๔๓๐.๒๒๕ MHz เครื่อง
จ่ายไฟสำรอง ไมโครโฟนประกาศ สายนำสัญญานพร้อมอุปกรณ์ แผงเสาอากาศเครื่องส่ง 
และอุปกรณ์การติดต้ัง จำนวน ๑ ชุด 

ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) เป็นชุดเครื่องรับ UHF๔๓๐.๒๒๕ MHz  เสา
อากาศรับสัญญาณพร้อมสาย ลำโพงฮอร์นกลม ๑๒๐ วัตต์ (๔ ตัว) แผ่นรองหลังสำหรับ
แขวนอุปกรณ์ และอุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ และอุปกรณ์ส้ินเปลืองในการติดต้ัง จำนวน 
๑๓ ชุด  (ตามรายละเอียดท่ีอบต.กำหนด) 

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๓.๔.๖   เนื่องจากถนนสายหน้าวัดถ้ำรงค์ และวัดเขาน้อยเกสโร มีแสง
สว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน และอุปกรณ์ไฟทางเดิมชำรุดเสียหายไม่เพียงพอ  จึง
จำเป็นต้องจัดทำโครงการติดต้ังชุดไฟถนน LED ๓๐ วัตต์ สายหน้าวัดถ้ำรงค์และสายวัด
เขาน้อยเกสโร  จำนวน ๒๕ ชุด พร้อมติดต้ัง (ตามรายละเอียดที่อบต.กำหนด) 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๓.๔.๗   เนื่องจากถนนสายต่างๆในตำบลมีสภาพเป็นหลุมบ่อ ชำรุดเสีย
หายขาดการดูแลรักษาเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน จึงจำเป็นต้องทำโครงการ
ซ่อมแซมถนนภายในตำบลถ้ำรงค์ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมถนนภายในตำบลถ้ำรงค์ท่ีชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ โดยลงลูกรังปริมาณไม่น้อย
กว่า ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบและบดทับ ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีอบต.
กำหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ประธาน  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณา   แล้วลงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๔.๘  เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา 
 
 



 

-๖- 
ประธาน  เสนอการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ดังนี้  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔   วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔   วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔    วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 สมัยแรกของปี ๒๕๖๕  วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องกระทู้ถาม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องญัตติอื่นๆ 
ประธาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง -ขอใหเ้พิ่มเติมหอกระจายข่าวบริเวณสายลำห้วยบ้านผู้ใหญ่อีกหนึ่งแห่ง

เนื่องจากชาวบ้านรับข้อมูลข่าวสารไม่ท่ัวถึง 
นายศราวิณ   จับใจ -ขอให้ย้ายหอกระจายข่าวหมู่ท่ี ๔ ท่ีติดต้ังไว้บริเวณบ้านหัวเกวียนหมู่ท่ี ๘ ไร่

มะขาม เพราะชาวบ้านไร่มะขามแจ้งว่าเสียงรบกวน โดยให้ย้ายมาอยู่ในกลุ่มบ้านใกล้กับ
ถนนเพชรเกษม  และชาวบ้านขอลูกระนาดถนนสายข้างศูนย์อปพร.ด้วย 

นายมานพ   ทองเก่า  -ทางอำเภอได้แจ้งให้กวดขันกรณีหอกระจายข่าวเปิดเพลงก่อนท่ีจะเสนอข่าวสาร 
เพราะมีผู้ร้องเรียนว่ารบกวนการพักผ่อน ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าตำบลใด และขอให้นายกช่วย
ติดต้ังไฟทางเพิ่มจำนวน ๔ จุดบริเวณสายลำห้วยไร่ป้าเช้ือ 

นายประชุม   เข็มกลัด  -ขอให้อบต.สนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเท่ียวชุมชน งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบริการนักท่องเท่ียวต่อไป 

นางทองเปลว    - แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ว่าปัจจุบันยังมีการระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง และติดต่อง่ายกว่าเดิม ขณะนี้มีพื้นท่ีเส่ียงเพิ่มท่ีจังหวัดปทุมธานี และคนเพชรบุรีก็
ไปติดมาด้วย จึงขอความร่วมมือควรงดการเดินทางไปจังหวัดเส่ียง มีการป้องกันอย่าง
เคร่งครัดต่อเนื่องรวมถึงการจัดงานต่างๆด้วย ส่วนการรับวัคซีนกลุ่มโรคเบาหวานจะได้รับ
ก่อน จากนั้นก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและอสม.  ส่วนการปฏิบัติงานของนักบริบาลก็จะมีการ
ประเมินตัวเองและผู้ป่วยด้วย 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  -เนื่องจากวนันี้มีกิจกรรมผู้สูงอายุ และมีการมอบของให้ด้วย จึงขอขอบคุณทุกท่านท่ี
ให้การสนับสนุนของขวัญ  และได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าจะมีนักศึกษาลง
พื้นท่ีเพื่อทำโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร จึงขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือแก่นักศึกษาด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
ประธาน      สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากท่านใด

มีเรื่องเสนอท่ีประชุมขอให้แจ้งท่ีฝ่ายเลขา ก่อนวันท่ี ๑ พฤษภาคม ด้วย  เมื่อไม่มีท่านใดมี
เรื่องแจ้งท่ีประชุมอีก ผมขอปิดการประชุม 

 
       ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
     
                  วิเชียร   ปล้ืมจิตร์     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์)  เลขานุการสภาฯ 



 

-๗- 
 

                       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   


