
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ / 25๖๔ 

เม่ือวันที่  ๓ พฤษภาคม 25๖๔  ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 
............................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
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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.  พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
๖.  นายสุทิน   ชมภูทอง    ประธานประชาคม หมู่ ๖  สุทิน   ชมภูทอง 
๗.  นายรวม   ม่วงทอง    ท่ีปรึกษานายกอบต.  รวม   ม่วงทอง  
๘.  นายเสนาะ   เป่ียมสิน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  เสนาะ   เป่ียมสิน 
๙.  นายสุรินทร์   สอาดนัก   ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุรินทร์   สะอาดนัก 
๑๐.นายสุจิน   กล่ินสน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุจิน   กล่ินสน 
๑๑.นายมานพ   ทองเก่า    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔   มานพ   ทองเก่า 
๑๒.นางทองเปลว   จันทร์เพ็ชร   ผอ.รพสต.ถ้ำรงค์   ทองเปลว   จันทร์เพ็ชร 
๑๓.นายนกแก้ว   ทองพูล    ท่ีปรึกษานายกอบต.  นกแก้ว   ทองพูล  
๑๔.นางสาวภัคจิรา   ผุดผ่อง   นักทรัพยากรบุคคล  ภัคจิรา   ผุดผ่อง 
๑๕.นางสาววรรณา   ท่ังทอง   ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ วรรณา   ท่ังทอง 
๑๖.นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ   ผอ.กองช่าง    เอนก   เล็กเครือสุวรรณ
  
 
 
 



 

-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
เพชรบุรีก็ประกาศให้มีการใส่แม็สเมื่อออกจากเคหสถานและขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน
ช่วงเวลา๒๓.๐๐น.-๐๔.๐๐น.  ส่วนในพื้นท่ีของตำบลถ้ำรงค์พบผู้ติดเช้ือท่ีหมู่ ๕ จำนวน ๒ 
ราย โดยอยู่ในการดูแลของรพ.สต.อย่างใกล้ชิด และอบต.ถ้ำรงค์ได้ให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ติดเช้ือด้วยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๑๔ วันตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จำนวน  ๒ ครอบครัวแล้ว 

๑.๒   แจ้งให้ทราบว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการประกาศให้นายกและสมาชิกอบต.
พ้นจากตำแหน่ง และกำหนดการเลือกตั้งแต่อย่างใด 

๑.๓   เรื่องการจัดงานพระนครคีรี ครั้งท่ี ๓๕ จังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งให้มีการเล่ือน
การจัดงานออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด 

๑.๔   เรื่องการจัดงานร้อยดีวิถีบ้านลาดของตำบลไร่สะท้อนได้แจ้งเล่ือนการจัดงาน
ออกไปก่อน 

๑.๕   เรื่องสำนักงานปปช.ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคส่ี 
ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๖๑ กรณีผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่นที่ปปช.ช้ีมูลความผิด
แล้วไม่ดำเนินการ จะถือว่าผู้มีอำนาจฯจงใจปฏิบัติหน้าท่ีขัดต่อกฎหมายหรือกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามระเบียบบริหารงานบุคคล 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  ๑.๖   ช้ีแจงผลการดำเนินงานของอบต. ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอได้เนน้ให้มีการประชุม
กำนันผู้ใหญ่บ้านท่ีตำบลของเราเองแทนการประชุมท่ีอำเภอ  ได้รับการประสานจากสจ.
เป๊ียก ว่าอบจ.จะมีงบประมาณเข้ามาดำเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมสายซุ้มวัดถ้ำ
รงค์ถึงคลองชลประทาน สายม่วงงามถึงเขตท่ายาง และสายถ.เพชรเกษมถึงเขตม.๘ไร่
มะขาม  ส่วนโครงการเหมืองตัวยูหมู่๔ ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว  ส่วนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการคือโครงการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก และโครงการติดต้ังระบบหอกระจาย
ข่าวไร้สาย ส่วนโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับชลประทานก็จะต้องขออนุญาตใช้พื้นท่ีก่อน
ดำเนินการ    

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 



 

-๓-                                                                                  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 
ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ว่าด้วยการควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....... 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๑  เนื่องจากฝ่ายบริหารได้มีการเสนอการทำประชาคม/ประชาพิจารณ์ต่อ

ประชาชนตำบลถ้ำรงค์และมีมติเห็นชอบให้อบต.ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......จึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไป ท้ังนี้จะเป็นการพจิารณาแบบคณะกรรมการเต็มสภา และ
เนื่องจากมิใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจึงสามารถพิจารณาสามวาระรวดได้ 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์ ว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.......ท้ังสามวาระ 

  
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๒  เนื่องจากฝ่ายบริหารได้มีการเสนอการทำประชาคม/ประชาพิจารณ์ต่อ

ประชาชนตำบลถ้ำรงค์และมีมติเห็นชอบให้อบต.ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ว่าด้วยการควบคุมสถานท่ีจำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ......... จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไป ท้ังนี้จะเป็นการพิจารณาแบบคณะกรรมการ
เต็มสภา และเนื่องจากมิใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจึงสามารถพิจารณาสามวาระรวดได้ 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์ ว่าด้วยการควบคุมสถานท่ีจำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.....ท้ังสามวาระ
   

  ๓.๓   เรื่องโอนงบประมาณ 
ประธาน  เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง   
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   -ตามท่ีอบต.ได้มีการต้ังจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนั้น 

เนื่องจากอบต.มีสถานท่ีจำกัดและเพื่อประหยัดงบประมาณ จึงขอโอนงบประมาณจากค่า
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ราคา ๘,๔๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว 
สำหรับงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา และกองช่าง (งานบริหารงานคลัง แผนงาน
การศึกษา และแผนงานเคหะและชุมชน) ไปเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด ๑๐๐x๖๐x
๗๕ เซนติเมตร ราคา ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ ตัว สำหรับงานการเงินและบัญชี กอง
การศึกษา และกองช่าง (งานบริหารงานคลัง แผนงานการศึกษา และแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

ประธาน ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา    แล้วขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
  ๓.๔   เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   เรียนท่ีประชุมได้ทราบว่าขณะนี้อบต.มีเงินสะสมเพียงพอสำหรับโครงการท่ีจะเสนอ

นี้ หลังจากท่ีได้กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   ๓.๔.๑  เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อบริการชุมชนและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำทำการเกษตรให้แก่ประชาชนซึ่งมีการร้องเรียนหลายครั้ง จึง
จำเป็นต้องทำโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ และ
ขุดดินเป็นคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๖  งบประมาณ ๓๖๕,๙๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ 

 



 

-๔- 
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อนและขนาด Ø ๐.๖๐ 
เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน ๑๑ บ่อ และขุดดินเป็นคูส่งน้ำ
ระยะทางยาวไมน่้อยกว่า ๑๔๐ เมตร สายคลองชลประทานหน้าบ้านสจ.เนิ้ม ถึงถนนทางเข้า
โรงแรมท๊อปอินน ์ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด    

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๔.๒   เนื่องจากผู้ใช้น้ำประปาหมู่ท่ี ๕ บริเวณริมถนนเพชรเกษมร้องเรียนกรณีน้ำประปา
ไหลช้าและมีสีขุ่น จึงจำเป็นต้องทำโครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาหมู่ที่ ๕ งบประมาณ
๗๓,๐๐๐ บาท สายบ้านนางสุภัค   เอี่ยมสะอาด ถึงท่ีดินนายวีระ   บุญวิโรจน์ฤทธิ์ จากเดิม
เป็นท่อพีวีซี ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ให้เป็นท่อพีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์การเช่ือมต่อ
และติดต้ังต่าง ๆ ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการ
ท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์  ๓.๔.๓  เนื่องจากตำบลถ้ำรงค์ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นตำบลท่องเท่ียว และมี

แหล่งท่องเท่ียวหลากหลายสถานท่ี  และท่ีบริเวณลำห้วยดอนตะโก-หนองช้างตายติดถนน 
เพชรเกษม ก็ได้รับงบประมาณจากหลายหน่วยงานเช่นแพลอยน้ำ ถนน ไฟทางต่าง ๆ เป็น
ต้น รวมทั้งกรมป่าไม้ก็อนญุาตให้ใช้พื้นท่ีแล้วนั้น แต่ปรากฏว่าบริเวณแพไม่มีห้องน้ำสำหรับ
บริการนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปซึ่งอาจใช้เป็นพื้นท่ีแรกก่อนนำนักท่องเท่ียวเข้าพื้นท่ี
ต่อไป (โครงการก่อสร้างห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 

นายสมชาย   ทองมี    - ผมมีความเห็นว่าโครงการนี้ยังไม่มีความจำเป็นเพราะเป็นช่วงโควิดนักท่องเท่ียวมี
น้อย ควรเอาเงินไปช่วยด้านอื่นก่อน ถ้าท่องเท่ียวมีรายได้ควรเอาเงินมาดำเนินการเอง ผม
เช่ือว่ารายได้ไม่เกิดกับทุกคนในตำบล 

พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง   - ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการของกลุ่มถูกต้องชัดเจนหรือไม่ เพราะทราบว่ากลุ่ม
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย หรือหากกลุ่มอื่นจะมาขอโครงการบ้างจะยุ่งยาก 

นายประชุม   เข็มกลัด  - ผมเห็นว่าสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณนี้มีแพลอยน้ำแต่ไม่มีห้องน้ำบริการ เพราะใน
อนาคตจะได้เป็นสถานท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในการเอาของมาขายท่ีตลาดชุมชนนี้ และ
เราจะเน้นให้คนถ้ำรงค์มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วงนี้จึงควรเตรียมสถานท่ีเอาไว้ก่อนหมดโรคโควิด 
และการทำงานก็เป็นกลุ่มโดยมีการตั้งกลุ่มเรียบร้อย อาจมีบางคนออกจากการเป็นสมาชิกไป
เพราะขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกเช่นไม่มาประชุม แต่ไม่ได้มีการขัดแย้งกันแต่อย่างใด 

ประธาน  เนื่องจากมีความคิดเห็นแตกต่างกันในโครงการนี้ ผมจึงขอให้ใช้วิธีลงมติโดยวิธียกมือ  
เลขา ฯ  นับองค์ประชุมแล้วมีผู้อยู่ในการประชุมท้ังหมด ๑๑ ท่าน  
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ  ๒ เสียง   (นายประชุม   เข็มกลัด และนายเยี่ยม   ภู่พวง) 

ไม่เห็นชอบ  ๖ เสียง   (นายสมชาย   ทองมี, นายสุบิน  โตเท่ียง, นายชัน   สมรมิตร,   
                            นายประสงค์   อำมฤต,  พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง และนาย 
                             บุญยืน   ดีมาก) 
งดออกเสียง  ๓ เสียง   (นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม,  น.ส.ศิริพร   สะธรรม และนายศรา

วิณ   จับใจ) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องกระทู้ถาม   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องญัตติอื่นๆ 
ประธาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 



 

   -๕- 
นางทองเปลว  จันทร์เพ็ชร –แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิตในขณะนี้ พบว่าติดง่ายและตายง่าย มี

การเสียชีวิตทุกวัน ในจ.เพชรบุรีขณะนี้เกือบ๕๐๐ คน และเสียชีวิต ๒ ราย มักจะมีการ
ติดต่อจากสงกรานต์เมื่อญาติกลับมาเท่ียวบ้าน ในอำเภอบ้านลาดเรามี ๓๖ ราย ยังไม่มี
เสียชีวิต และเริ่มมีการติดกันเองในบ้านเพิ่มขึ้น จึงขอให้ระมัดระวังเพิ่มขึน้ด้วยและขอ
ความร่วมมือหลีกเล่ียงการจัดงาน หรือพบปะกัน ส่วนเรื่องวัคซีนในขณะนีไ้ด้มีการแจ้งผ่าน
แอปหมอพร้อม แล้วเขาจะนัดเรามาอีกที ส่วนอาการแพ้อาจมีบ้างแต่ไม่รุนแรงอาจเป็นไข้
บ้าง โดยวัคซีนจะฉีดให้กับกลุ่มเส่ียงก่อน ส่วนสมุนไพรอาจมีผลดีบ้างเฉพาะบุคคล และ
หากในชุมชนพบบุคคลมีอาการผิดปกติขอให้แจ้งอนามัยโดยด่วน หากพบอาการหนัก
จะต้องไปกักตัวที่จังหวัดหรือท่ีเตรียมไว้เช่นท่ีเขากระจิวหรือชะอำเป็นต้น และฝากเรื่อง
ประกวดหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ การ
ท่องเท่ียว และการออกกำลังกาย เป็นต้น โดยจะเอาบ้านดอนตะโกหมู่ท่ี ๕ เป็นพื้นท่ี
ประกวดไปก่อนเนื่องจากมีความพร้อมในขณะนี้ 

พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก   -แนะนำการใส่แมสให้ได้ผลโดยให้พับสายยางยืดจะทำให้ด้านข้างมีช่องน้อยและแน่นขึ้น 
นายมานพ   ทองเก่า  -ทางอำเภอได้แจ้งแนวทางให้มีการประชุมประจำเดือนท่ีตำบลแทนและกวดขันเรื่อง

การป้องกันโรคโควิตของร้านอาหารในตำบลรวมทั้งการคาดแม็สทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 
และขอความร่วมมือในการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำลำห้วยด้วย 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  - กรณีต้นยางนาท่ีหักโค่นหรือท่ียืนต้นตายท่ีหมู่ท่ี ๖ ผมได้ไปแจ้งความและแจ้งให้ป่า
ไม้มาตรวจสอบแล้ว และจะได้ดำเนินการตัดต่อไปเพราะต้องใช้รถเครน ส่วนโครงการไฟ
ส่องสว่างสายวัดเขาพรมชะแง้-คลองดี ๑๘ ได้ส่งบรรจุในแผนของอบจ.แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ   
  
ประธาน           เมื่อไม่มีท่านใดมีเรื่องแจ้งท่ีประชุมอีก ผมขอปิดการประชุม 
 
       ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ 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   


