
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ / 25๖๓ (คร้ังที่ ๑) 

เม่ือวันที่  ๓ สิงหาคม 25๖๓  ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 
............................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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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.  นางปราณี   ธรรมวงศ์    แพทย์ประจำตำบล  ปราณี   ธรรมวงศ์ 
๕.  นางเจียก   ทิมทอง      แม่บ้าน ม.๑   เจียก   ทิมทอง   
๖.  นายสุรินทร์  สะอาดนัก   ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุรินทร์  สะอาดนัก 
๗.  นายรวม   ม่วงทอง    ท่ีปรึกษานายกอบต.  รวม   ม่วงทอง 
๘.  นายเสนาะ   เป่ียมสิน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  เสนาะ   เป่ียมสิน 
๙.  นายมานพ   ทองเก่า    ผญบ.ม ๔   มานพ   ทองเก่า 
๑๐.นางอนงค์นาถ   พุทธิกรณ์   ผอ.กองคลัง      อนงค์นาถ   พุทธิกรณ์ 
๑๑.นางสาววาสนา   ป้องกัน   ผอ.กองสวัสดิการสังคม  วาสนา   ป้องกัน  
๑๒.นายปลูก   จินดานุช    ประธานอสม.    ปลูก   จินดานุช 
๑๓.นางณัฏฐวดี   กายเพชร   ผอ.กองการศึกษาฯ  ณัฏฐวดี   กายเพชร 
๑๔.นายบรรยง   เอี่ยมสิน    ผู้ใหญ่บ้านม.๖   บรรยง   เอี่ยมสิน 
๑๕.พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
๑๖.นายสุจิน  กล่ินสน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุจิน  กล่ินสน 
๑๗.นายชัยชาญ   วาสนา    ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑    ชัยชาญ   วาสนา  
๑๘.นายศุภกร   ทองกล่ำ    ท่ีปรึกษานายก อบต.  ศุภกร   ทองกล่ำ 
๑๙.นางทองเปลว   จันทร์เพ็ชร์    ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์  ทองเปลว   จันทร์เพ็ชร์ 
   



 

-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกอบต.เข้าประชุมครบองค์ประชุม   นายประสิทธิ์   

ดอกนางแย้ม ประธานสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าประชุมร่วม
สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  มอบผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงท่ีประชุมทราบ 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม ๑.๑   รายงานผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา และท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ว่าโครงการ

ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๓ มีเหมืองตัวยูหมู่ท่ี ๕ ท่ีต้องรอให้พ้นระยะการเปิดน้ำเพื่อทำ
นาไปก่อน คาดว่าจะต้องกันเงินไว้  ส่วนโครงการเหมืองตัวยูหมู่ท่ี ๓ สายบ้านผช.โอ คาดว่า
น่าจะดำเนินการได้ในเดือนหน้า  ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ดาดคอนกรีตหมู่ ท่ี ๔ 
ผู้รับเหมาได้มาปรับพื้นท่ีแล้วบางส่วน  ส่วนถนนคสล.สายคลองยอ -ฝายน้ำล้นม.๓ และ
ถนนคสล.สายหลังแพ้นท์ปูนหมู่ท่ี ๓ ได้จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

   และโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านในปีงบประมาณ ๖๔ ผมได้เชิญท่านสมาชิก
มาทำความเข้าใจ และกำหนดกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนา ลงในข้อบัญญัติปี ๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 

   ๑.๒   ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ผู้นำ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาร่วมกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาท่ีผ่านมา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในครั้งนี้ทางรร.วัดถ้ำรงค์ได้นำกอง
ดุริยางค์มาร่วมบรรเลงด้วย 

   ๑.๓   ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีกิจกรรม
เล้ียงภัตตาหารพระเช้าท่ีศาลาอปพร.แล้วเดินบิณฑบาตตามเส้นทางริมถนนเพชรเกษมหมู่ท่ี
๕ และหมู่ท่ี ๖ จากนั้นมาร่วมถวายพระพร และเล้ียงภัตตาหารพระเพลท่ีอบต.เหมือนเดิม 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๒ / ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
                                                                                  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 
เร่ืองเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๑   เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขโครงการและรายละเอียดใน

แผนงาน/โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตาม
สถานการณ์ในปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   เร่ืองโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ 
ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ ๓.๒  เนื่องจากอบต.ได้มีพนักงานมาปฏิบัติงานใหม่จำนวน ๒ ตำแหน่ง มีความ

จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานจึงขอโอนงบประมาณจากค่าบำรุงรักษา 



 

-๓- 
 และปรับปรุงครุภัณฑ์(แผนงานเคหะและชุมชน)  จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน ๒ เครื่อง 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์  ๓.๓ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดฯ ไม่มีเครื่องสำรองไฟ เมื่อมีปัญหา

ไฟฟ้าดับ หรือไฟตก เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลจะได้รับความเสียหาย
หลายครั้งจึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 
๑๖,๐๐๐ บาท และจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง(แผนงานเคหะและ
ชุมชน) จำนวน ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (480 Watts) ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จำนวน ๘ เครื่อง 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์  ๓.๔  เนื่องจากอบต.มีเงินเหลือจ่ายจากการประมูลรถยนต์ส่วนกลาง และจาก

รายการอื่น และอบต.กำลังมีการขยายห้องปฏิบัติงานกองช่าง และเพื่อปรับปรุงระบบความ
เย็นของห้องประชุมให้เหมาะสม จึงขอโอนงบประมาณจากค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๐๓,๐๐๐ บาท(แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) จากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท 
และจากค่าครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๒๗,๙๐๐ บาท (แผนงานเคหะและชุมชน) รวมเป็นจำนวน
เงิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
แขวน (รวมค่าติดต้ัง) ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 
- ขนาด ๓๒,๐๐๐ btu จำนวน ๒ เครื่อง  เป็นจำนวนเงนิ  ๘๔,๖๐๐ บาท(ห้องช่าง) 
- ขนาด ๒๔,๐๐๐ btu จำนวน ๒ เครื่อง  เป็นจำนวนเงนิ  ๖๔,๘๐๐ บาท(ห้องประชุม)  

ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๕ เนื่องจากกองช่าง และงานป้องกันสาธารณภัยมีเครื่องมือสำหรับตัดกิ่งไม้ไม่

เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณจากค่าครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๘,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีต้นกำลังไม่เกิน ๑ 
แรงม้า  และแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาว ๑๑.๕ นิ้ว  เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
พร้อมเครื่องมือ ๑ ชุด  (แผนงานเคหะและชุมชน) 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และขอมติ 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์  ๓.๖ เนื่องจากอบต.ต้องรักษาความลับในข้อมูลในเอกสารการปฏิบัติงานต่างๆ หาก

ขายเป็นเศษของไปอาจทำให้มีข้อมูลบางอย่างหลุดออกไปได้    จึงจำเป็นต้องขอโอน
งบประมาณจากค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) จำนวน ๑๓,๔๐๐ 
บาท และจากค่าครุภัณฑ์อื่น(แผนงานเคหะและชุมชน)จำนวน ๖,๖๐๐บาท รวมเป็นจำนวน
เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ไปต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง  (ทำลาย 



 

-๔- 
ครั้งละ ๑๐ แผ่น) ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 

ประธาน  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เร่ืองกระทู้ถาม     (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่ 
                  ๕.๑  เร่ืองพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (วาระที่ ๑) 
ประธาน  - ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ท่ี

ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผู้บริหารได้ต้ังงบประมาณแบบ
สมดุล (รายรับและรายจ่ายเท่ากัน) วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม  ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ๑๐,๒๕๒,๔๕๐ บาท 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน                  ๗๐,๐๐๐ บาท 
   แผนงานการศึกษา              ๓,๖๙๙,๕๘๔ บาท 
   แผนงานสาธารณสุข                 ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์    ๑,๒๔๙,๘๔๐ บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน    ๒,๒๑๐,๔๐๐ บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน      ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ          ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        ๒,๗๗๐,๐๐๐ บาท                                           
   แผนงานการเกษตร                 ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
   แผนงานการพาณิชย์                 ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
   แผนงานงบกลาง     ๗,๒๑๒,๗๒๖ บาท 

ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย และได้ใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรแล้ว 
                     ผมขอมติท่ีประชุม  
ที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๐  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - 
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๔  แล้ว   
ประธาน  - ลำดับต่อไปขอให้สภาฯ ได้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างฯ งบประมาณโดยละเอียดอีกครั้ง 
นายประชุม   เข็มกลัด - เสนอ นายสุบิน   โตเที่ยง   มีนายสมชาย   ทองมี  และนายชัน   สมรมิตร 

ให้การรับรอง 
นายบุญยืน   ดีมาก - เสนอ พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง   มีนายประสงค์   อำมฤต และนายเยี่ยม  ภู่

พวง ให้การรับรอง 
นายบุญยืน   ดีมาก      - เสนอ นางสาวศิริพร   สะธรรม   มีพ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง และนายประสงค์   

อำมฤต  ให้การรับรอง 
 
 



 

-๕- 
    นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ (เลขาสภาฯ)   - ขอนัดกรรมการแปรญัตติท่ีสภาฯ ได้เสนอรายช่ือมาแล้วมาประชุม

อีกครั้งท่ีหนึ่ง ในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อดำเนินการเลือกประธาน  
และเลขาฯ  และน่าจะประชุมครั้งท่ีสองได้ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคำร้อง
ผู้เสนอคำแปรญัตติ และอื่นๆ เพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อ
เสนอสภาฯทราบในวาระต่อไป 

    ที่ประชุม    - รับทราบ 
    ประธาน    ขอปรึกษาท่ีประชุมว่าควรกำหนดการรับคำแปรญัตติเป็นช่วงเวลาใด จึงจะเหมาะสม (ไม่ 

                   น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง  (ขณะนี้เวลา ๑๑.๓๐ น.) 
ที่ประชุมสภา - กำหนดการรับคำแปรญัตติจากสมาชิกฯท่ีมีความประสงค์ขอแปรญัตติ ในวันท่ี ๕ – ๗  

สิงหาคม ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมอบต.โดยให้กรรมการ
มาอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรับคำแปรญัตติด้วย  โดยให้แจ้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
ช้ีแจงด้วย และให้ร่วมประชุมกรรมการแปรญัตติในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐ 
น. หากสมาชิกฯ ต้องการสงวนคำแปรญัตติ หรือกรรมการแปรญัตติต้องการสงวนความเห็น 
ก็ขอให้ระบุในรายงานด้วย เพื่อนำเสนอให้สภาฯ จะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

ประธาน     - ขอนัดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. เพื่อ 
                    พิจารณา ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระท่ีสอง และท่ีสาม 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองญัตติอื่น ๆ 
ประธาน เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   -แจ้งท่ีประชุมได้ทราบว่าการขอใช้รถกระเช้าจากอบต.ขอให้อยู่ในภารกิจหน้าท่ี

เท่านั้น โดยได้มอบให้นายวัชรพงศ์ (บอย) เป็นผู้รับเรื่อง และดำเนินการ  และในปี ๒๕๖๔ 
อบต.มีความจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค การฝึกซ้อมป้องกันภัยให้กับห้างร้านต่างๆ รวมท้ังงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมด้วย จึงขอฝากท่านสมาชิกให้การสนับสนุนในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาด้วย 

พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    -ฝากให้ทางอบต.ช่วยประสานแก้ไขปัญหาสายไฟท่ีพาดผ่านกอไผ่ท่ีบริเวณหน้าบ้านให้
ด้วย เพราะอาจเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วและเกิดอันตรายจากการเดินสายไฟของบ้านข้างเคียง 

        -ขอให้พิจารณาใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาผักตบและวัชพืชในลำห้วยต่างๆ ของ
ตำบลถ้ำรงค์ เพื่อให้ลำห้วยมีความสวยงามเป็นระเบียบตลอดไป จะได้ไม่ต้องส้ินเปลือง
งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มากำจัดหลายครั้งแล้ว ควรจัดให้มีกำลังคน หรืออุปกรณ์ 
และปล่อยสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งโปรตีนของชาวบ้านด้วย 

   -ขอให้มีการตรวจสอบเอกสารการประชุมให้ถูกต้องด้วย 
นายสุจิน   กลิ่นสน -ขอขอบคุณทางท่านนายก  เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกอบต.หมู่ ๑ ทุกท่านท่ีไปช่วย

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกลุ่มหมู่บ้านของผมเป็นท่ีเรียบร้อย ขณะนี้ฝนตกไม่มีน้ำขังแล้ว มี
การระบายน้ำออกท่ีดี  และขอทวงถามเกี่ยวกับโครงการเทพื้นราดยางหรือคอนกรีตจาก
ถนนเดิมถึงแนวกันตล่ิงริมแม่น้ำเพชรเพราะช่วงน้ำท่วมก็อาจมีน้ำซึมผ่านถนนเข้าพื้นท่ีได้ 
และชาวบ้านได้เสนอปัญหามาหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้ 

นางทองเปลว   จันทร์เพ็ชร์  -ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไปร่วมงานศพพี่สาวท่ีวัดหนองจอก  และขอรายงาน
สถานการณ์โรคโควิท-๑๙ ว่าถึงแม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะคล่ีคลายแล้ว ก็ขอให้อย่า
เพิ่งไว้วางใจ เพราะปัจจุบันมีการตรวจพบผู้ติดเช้ือจากผู้ท่ีไม่แสดงอาการ จึงขอให้มีการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่องด้วย 

 



 

-๖- 
นายมานพ   ทองเก่า   -ขอให้อบต.จัดหาเรือท้องแบนเพื่อใช้ในการกำจัดหรือเก็บผักตบหรือวัชพืชในลำห้วย

ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ก็ได้ 
นายปลูก   จินดานุช -เนื่องจากหมู่ท่ี ๕ ขาดพื้นท่ีเป็นลานจัดกิจกรรม จึงมีความคิดว่าจะขอใช้พื้นท่ีบน

คลองชลประทานโดยจะฝังท่อในคลองชลประทานแล้วเทพื้นคอนกรีตด้านบน ยาวประมาณ
๒๐๐ เมตร เพื่อใช้ทำประโยชน์ในการจัดงานต่างๆ หรือทำตลาดชุมชนต่อไปในอนาคต 

นายสุรินทร์   สอาดนัก   -ขอให้อบต.พิจารณาเปิดเส้นทางสายข้างโรงปุ๋ยลงในทุ่งม่วงงาม เพื่อชาวนาจะได้มี
เส้นทางในการเดินทางท่ีสะดวกขึ้น ซึ่งจะต้องมีการขอให้เจ้าของท่ีดินทุกแปลงสละท่ีดินเพื่อ
ทำถนนให้ด้วย ซึ่งผมได้ติดต่อไว้และยินยอมให้หลายรายแล้ว และอาจต้องขอใช้ทางในท่ีดิน
ของโรงปุ๋ยและอาจต้องถมดินข้างสระเพิ่มเติมด้วย 

นายประชุม  เข็มกลัด  -ขอให้อบต.พิจารณาโครงการทำถนนลงทุ่งม.๖ ให้ต่อไปด้วย ตอนนี้คงมีปัญหาเรื่อง
ท่ีดินอีกหนึ่งราย แต่เป็นพื้นท่ีทางสาธารณะ จึงขอให้อบต.ดำเนินการออกตรวจสอบรังวัด
ท่ีดินสาธารณะให้ด้วย เพื่อจะได้ทำโครงการได้ต่อไป 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   -กรณีสายไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านท่านผู้พันเยี่ยม จะประสานให้ไฟฟ้าหรือเจ้าของ
สายไฟไปแก้ไขให้ ส่วนการดูแลลำห้วยนั้นท่ีน่าเป็นห่วงก็ท่ีลำห้วยอ่างหิน ส่วนท่ีหนองช้าง
ตายได้มีการต้ังกลุ่มดูแลแล้ว ส่วนการจัดหาเรือท้องแบนก็จะได้บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อ
จัดซื้อ และจะหาโครงการมารักษาส่ิงแวดล้อมให้ต่อไป  ส่วนกรณีการขอใช้ท่ีบนคลอง
ชลประทานก็จะมอบกองช่างไปสำรวจออกแบบเพื่อขออนุญาตชลประทานต่อไป และท่ี
สำคัญต้องกำหนดไว้ในแผนด้วย  ซึ่งอบต.จะได้ออกทำการประชุมประชาคมในเร็วๆ นี้  ส่วน
กรณีการเปิดทางข้างโรงปุ๋ยหากทุกฝ่ายช่วยกันก็จะเกิดประโยชน์มาก แต่การสำรวจ
ออกแบบโครงการต้องมีความชัดเจนและต้องบรรจุในแผนด้วย  

ที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน     เมื่อไม่มีเรื่องใดเสนออีกจึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาประชุมในครั้งนี้ 
           

           ปิดประชุมเวลา    13.๔๕ น. 
  

                       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์)  เลขานุการสภาฯ 
                              
                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
      พ.จ.อ.      

           (ประหยัด   ม่วงทอง) ประธาน 
    

                  
             (นายศราวิณ   จับใจ) กรรมการ              (นายบุญยืน  ดีมาก) กรรมการ  
 
 
                                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       
                                                                    (นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม)    ประธานสภาอบต.ถ า้รงค์   


