
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่1/2565 

เม่ือวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 
ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบรรพต  กำไลแก้ว นายก อบต.ถ้ำรงค์ บรรพต  กำไลแก้ว 
2 นางสาวสำรวย  ดอกรัก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ สำรวย  ดอกรัก 
3 นายประพฤทธิ์  โพธิ์เผือก รองนายก อบต.ถ้ำรงค์ ประพฤทธิ์  โพธิ์เผือก 
4 นายวีรชาติ   ชำนาญ เลขานุการนายก อบต.ถ้ำรงค์ วีรชาติ   ชำนาญ 
5 พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ 
6 นายชนะกันต์  โถแก้ว ท่ีปรึกษานายก อบต. ชนะกันต์  โถแก้ว 
7 ด.ต.ประภาส  วงษ์วาน หัวหน้าสายตรวจประจำตำบล ประภาส  วงษ์วาน 
8 นายสมพร   ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร   ศิริวัฒนกุล 
9 นายส่ง   ประกอบผล ท่ีปรึกษานายก อบต. ส่ง   ประกอบผล 
10 นายมานะ   จรัสดี ท่ีปรึกษานายก อบต. มานะ   จรัสดี 
11 นายรวม   ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. รวม   ม่วงทอง 
12 นายประยงค์  สลิชะ กำนันตำบลถ้ำรงค์ ประยงค์  สลิชะ 
13 นายชัยชาญ   วาสนา ท่ีปรึกษานายก อบต. ชัยชาญ   วาสนา 
14 พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 เย่ียม   ดีมาก 
15 นายสุริยะ   ชูวงศ์ ประธานประชาคม หมู่ 2 สุริยะ   ชูวงศ์ 
16 นายสุรพล    วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล    วงศ์เลขา 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต. บุญยืน ดีมาก 

2 ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว 

3 นายอำนวย เป่ียมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อำนวย เป่ียมสิน 

4 นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ต.ถ้รงค์ ศราวิณ จับใจ 

5 นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
17 นางสาวน้ำอ้อย  สว่างยิ่ง ท่ีปรึกษานายก อบต. น้ำอ้อย  สว่างยิ่ง 
18 นายบุญมี   นิ่มนวล ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญมี   นิ่มนวล 
19 นายบรรยง  เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 บรรยง  เอี่ยมสิน 
20 นายสุทิน   ชมภูทอง ประธานประชาคม หมู่ 6 สุทิน   ชมภูทอง 
21 นางประทีป  ศีลธรรม ประธานแม่บ้าน ประทีป  ศีลธรรม 
22 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
23 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
24 นางเอื้อจิตต์  ภู่เงิน หน.สำนักปลัด เอื้อจิตต์  ภู่เงิน 
25 นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ                  ผอ.กองช่าง เอนก   เล็กเครือสุวรรณ                  
26 นายศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ ศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง 
27 นายชัชชัย     นาคสุข ท่ีปรึกษานายก อบต. ชัชชัย     นาคสุข 
28 นายบุญชู    ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู    ม่วงทอง 
29 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
30 นายวัชรพงศ์   อยู่ทอง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ วัชรพงศ์   อยู่ทอง 
31 นายประสงค์   อำมฤต ท่ีปรึกษานายก อบต. ประสงค์   อำมฤต 
32 นายบรรจง   ศรีจันทร์ ท่ีปรึกษานายก อบต. บรรจง   ศรีจันทร์ 
33 นางทองเปลว  จันทร์เพ็ชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์ ทองเปลว  จันทร์เพ็ชร 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วย อบต.ถ้ำรงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอำเภอบ้านลาด 
เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 14-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
รวมระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และด้านอื่นๆ ซึ่งนายอำเภอได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี 14 – 28 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้ จึงได้มีการประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 1.2 เร่ือง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ อบต.ถ้ำรงค์  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าได้มีปลัด อบต.และหัวหน้าสำนักงานปลัด
อบต. คนใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จึงขอให้ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักงาน
ปลัดฯ ได้แนะนำตัวให้ท่ีประชุม ได้รับทราบ 
 (ปลัด อบต.และหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ได้แนะนำตัวและกล่าวยินดีท่ีจะได้ทำงานร่วมกับทุกๆท่าน) 



3 
 

 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
1.3 เร่ือง กล่าวขอบคุณ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – กล่าวขอบคุณ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 

และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้การจัดงานโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด ถนนต้นตาล 
ลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด เมื่อวันท่ี 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณคลองชลประทาน ต.ไร่สะท้อน 
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ไว้ ณ ท่ีนี้ และหวังว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านเช่นนี้อีก 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี1/2565 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ตาม
เอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 การคัดเลือกเลขานุการสภา อบต.ถ้ำรงค ์แทนตำแหน่งที่ว่าง 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยได้มีการโอน(ย้าย) สับเปล่ียน นาย
วิเชียร ปล้ืมจิตร์ ปลัด อบต.ถ้ำรงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.ถ้ำรงค์ ไปดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต.ถ้ำ
รงค์ และรับโอน(ย้าย) พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ ปลัด อบต.ถ้ำรงค์ มาดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต.ถ้ำรงค์ เมื่อวันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ถ้ำรงค์ ว่างลง ดังนั้น   เพื่อให้การติดต่อประสานงานและ
การดำเนินงานของสภาฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องมีการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯใหม่ ในวันนี้ 
ส่วนรายละเอียดขอให้  ปลัดวีระศักด์ิ มั่นการ เปน็ผู้ช้ีแจงขั้นตอนการดำเนินการครับ 

พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง ดังนี้ (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันท่ีตำแหน่งว่างลง 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งหมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

ข้อ 19 เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ี  
1.แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำส่ังของประธานสภาท้องถิ่น 
2.ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หนังสือส่ังการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
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3.ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
4.เชิญประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ี 
5.จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
6.เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ 

อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
7.ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
8.ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
9.หน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกระทำกิจการอื่นตามท่ีประธานสภา 

ท้องถิ่นมอบหมาย 
ส่วนวิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความข้อ 8 ในระเบียบท่ีกล่าวข้างต้น มาใช้บังคับโดย

อนุโลม โดยใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร(ปลัดท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น)ให้
ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากช่ือเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน
ท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาฯ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี
จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ข้อ 14ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีผู้
สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   

จึงขอเรียนช้ีแจงมาให้สมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบ หากมีข้อใดสงสัยให้สอบถามได้ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ตามท่ีปลัดฯ ได้ช้ีแจงมานั้น มีท่านใดสงสัยจะสอบถาม เพิ่มเติม

หรือไม่ หากไม่มี ผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร ซึ่งควรจะเป็นปลัดท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ตามท่ีระเบียบกำหนดไว้ 

ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ - ผมขอเสนอ พันจ่าเอกวีระศักด์ิ  มั่นการ ปลัด 
อบต. เป็นเลขานุการสภาฯ  

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
ผู้รับรอง 1. นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภา อบต.ม.4 ต.ถ้ำรงค์ 2. นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม  สมาชิก

สภา อบต.ม.5 ต.ถ้ำรงค์   
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ือท่านอื่นหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือท่านอื่น 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -เมื่ อ ไม่ มี สม าชิก ท่าน ใด เสนอราย ช่ือ ท่านอื่ น  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14  ก็สรุปได้ว่า  
ท่ีประชุมสภาฯเห็นชอบให้พันจ่าเอกวีระศักดิ์  มั่นการ ปลัด อบต. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ และรับทราบ 
 3.2 การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ-ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ช้ีแจง 
พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ- ด้วยมีความจำเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมและเปล่ียนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ปี 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



5 
 

 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว73 ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้พิจารณายกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ประกอบหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี พบ 0023.3/ว 1100 ลงวันท่ี 
21 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

ดังนั้น ตามหนังสือท่ีกล่าวข้างต้น การจัดทำและเพิ่มเติมแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่ต้อง
จัดทำประชาคม 

นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ -ตามท่ีปลัดฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบ มีท่านใดต้องสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญปลัดฯ ได้ช้ีแจงต่อไป 

พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ- ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงขอเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
1) โครงการติดต้ังราวกันตก (GUARD RAIL) บริเวณถนนคันคลองชลประทานทางเข้าบ้านคลองยอ 

หมู่ 2 –หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค ์ระยะทางรวม 192 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 366,000 บาท 
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้ง จึงติดต้ังราวกันตกเพื่อลดความสูญเสีย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในกรณีท่ียานพาหนะเกิดการล่ืนไถลออกนอกเส้นทาง (แหกโค้ง) 
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2) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดท่ี 1 บริเวณริมลำห้วย
ข้างศูนย์ อปพร. ระยะทาง 80 เมตร จุดท่ี 2 บริเวณถนนทางไปวัดเขาน้อยเกสโร ระยะทาง 20 เมตร ตามแบบ 
อบต.กำหนด งบประมาณ 1,101,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นลำห้วยและมีถนนคอนกรีตท่ีประชาชนใช้สัญจร
ไปมา และขนส่งสินค้าออกสู่ตลาด ในช่วงฤดูฝนท่ีผ่านมาเกิดน้ำท่วม และน้ำไหลหลากกัดเซาะตล่ิง ส่งผลให้ถนน
ท่ีใช้สัญจรเกิดความเสียหาย จำเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างผนังป้องกัน 

3) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บริเวณบ้านนายประสงค์ อำมฤต – ลำห้วยสาธารณะเขตติดต่อ
หมู่ 1 ต.ท่าเสน ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 33 บ่อ 
ระยะทางประมาณ 381 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 1,203,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวไม่ท่อระบายน้ำ เมื่อมีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชนและบริเวณโดยรอบ 

4) โครงการย้ายศาลาที่พักริมทางถนนเพชรเกษมพร้อมก่อสร้างฐานรากศาลา (ใกล้ทางลอด) หมู่ 4 
ต.ถ้ำรงค์ และถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10  ตามแบบ อบต.กำหนด 
งบประมาณ 664,700 บาท  

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางเล้ียว สำหรับรถท่ีใช้ทางลอดใต้ถนนเพชร
เกษม ศาลาท่ีต้ังอยู่บดบังสายตาผู้ขับขี่ในการใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ประกอบบริเวณ
ดังกล่าวเป็นสวนหย่อม มีสภาพทรุดโทรม มีสภาพไม่สวยงามแก่ผู้พบเห็น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่
เพื่อให้เกิดความสวยงาม รองรับการท่องเท่ียว 

5) โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทานหน้าโรงแรมท๊อปอินถึง
ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ โดยฝังท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 15 ท่อน และฝังท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 85 .ท่อน ระยะทางรวม 100 เมตร งบประมาณ 450,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อระบายท่วมขังบริเวณดังกล่าวและบริเวณโดยรอบ และเป็นทางลำเลียงน้ำ
สำหรับเกษตรกร 

6) โครงการลาดยางปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ (จากสะพานข้ามคลอง
ชลประทานข้างบ้านกำนัน ต.ถ้ำรงค์ ถึงสะพานวัดตำหรุ หมู่ที่ 2 ) กว้าง 4 เมตร ยาว.675 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,700 .ตารางเมตร งบประมาณ 1,620,000.บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลองชลประทาน หมู่ 5 (ต่อจากของเดิม) 
ถึงทางออกถนนเพชรเกษม หลังศาลาหมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา.0.15.เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 .ตารางเมตร งบประมาณ 3,120,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) ถึงบ้านท่ามะเกลือ หมู่ 2  ต.ตำหรุ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 845 .เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5,070 ตารางเมตร งบประมาณ
4,000,000.บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ถ้ำรงค์ สายลงทุ่งบ้านม่วงงาม ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 102 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 437 ตารางเมตร ตามแบบ 
อบต.กำหนด งบประมาณ 215,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

10)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งม่วงงาม ม. 2 – ม .5 ต.ถ้ำรงค์ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตรโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียเรียบและบด
ทับ ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 165,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

11)โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.20 
เมตร งบประมาณ 167,000 บาท 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีสนามเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –จากการท่ีปลัดฯได้ช้ีแจงเพื่อขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 2565 มีสมาชิกท่านใดสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ
ขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ปี 2565 
 มติที่ประชุม – รับทราบ/เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนได้อย่างเป็นเอกฉันท์ 

3.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ช้ีแจง 

 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ –ด้วยได้รับแจ้งจากกองช่าง และสำนักงานปลัดฯว่า ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้ให้
ความเห็นชอบ และนายอำเภอบ้านลาดได้อนุมัติไว้ แล้วนั้น แต่เนื่องจากมีการต้ังรายจ่ายผิดประเภทและบาง
รายการไม่ได้ต้ังจ่ายงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข และโอนงบประมาณเพื่อมาดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอ
เสนอเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 1)โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 - รายการ โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ท่ี 2 และติดต้ังลูกข่าย
เพิ่มเติมหมู่ท่ี 3 (ข้อบัญญัติฯหน้า 38/42) งบประมาณอนุมัติ 367,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
367,000 บาท ขอโอนลด 367,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท 
 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายเปน็  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
 - รายการ โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายหมู่ท่ี 2 และติดต้ังลูกข่าย
เพิ่มเติม หมู่ท่ี 3 งบประมาณอนุมัติ – บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท ขอโอนเพิ่ม 367,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 367,000 บาท 
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 2)โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -รายการ โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหมู่ท่ี 4 (ข้อบัญญัติฯหน้า 39/42) งบประมาณอนุมัติ 
485,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  485,000 บาท ขอโอนลด 485,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน – บาท 
 โอนเพิ่มไปต้ังจ่ายเปน็ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์  
 - รายการ โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหมู่ท่ี 4 งบประมาณอนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  - บาท ขอโอนเพิ่ม 485,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 485,000 บาท 
 3) โอนลด 
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินการ ประเภทค่าใช้สอย 
 -รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
50,075.50 บาท ขอโอนลด 41,600 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,475.50 บาท 
 โอนเพิ่ม 
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์  
          1) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 37,600 บาท รายการ 
  1.1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 160 * 80 * 77 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 18,500 บาท 
 1.2) เก้าอี้ผู้บริหาร 64*46*122 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท 
 1.3). ชุดรับรอง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท 
 1.4). โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ล้ินชักขวา 100*60*75 ซม.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,600 บาท 
  (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาตามท้องตลาด) 
 2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,000 บาท) 
  2.1.) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
4,000 บาท 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด a4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด a4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ a4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  
  (ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564) 
 งบประมาณอนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท ขอโอนเพิ่ม 41,600 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 41,600 บาท 
 เนื่องจาก งบประมาณไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่ จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
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 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ ขอให้
ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 3.4 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 1 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ -ด้วยทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ เลขานุการสภาฯ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 43 ..... “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 
10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ –ตามท่ีเลขาฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีสมาชิกสภาฯท่านใด
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. – เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เนื่องจากฝ่ายบริหารได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำบลถ้ำรงค์ ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆใน
พื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ประกับกับ อบต.ไม่ได้ต้ังจ่าย
งบประมาณไว้และไม่สามารถโอนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ จึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น ทางผู้บริหารขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับสถานะการเงิน
การคลังของ อบต.ดังนี ้
 ยอดเงินสะสมของ อบต.ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 15,971,030.11 บาท 
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 กัน สำรองรายจ่ายด้านบุคลากร จำนวน 3 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 43 (3) เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
 กัน ไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต้ังไว้ 28,000,000 บาท) เป็นเงิน 2,800,000 บาท
 รวม ท่ีต้องกันเงินสะสมไว้ทั้งส้ิน 3,000,000. + 2,800,000 = 5,800,000 บาท  
 ดังนั้น เงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ 15,971,030.11  – 5,800,000  = 10,171,030.11 บาท 
 บัดนี้ จึงขอแถลงให้สภาฯได้ทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์ใช้จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 1/2565 
……………………………… 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 บัดนี้ ผู้บริหาร จะขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบสถานะทางการคลัง 
ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
                    1. สถานะทางการคลัง 
                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 
28,000,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 28,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ซึ่งขณะนี้ อบต. มี 
                  - เงินทุนสำรองสะสม 17,708,078.57 บาท 
                  - เงินสะสม มีท้ังส้ินในปี 2564 คงเหลืออยู่ 15,971,030.11 บาท (ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2564) ได้กันเงินสะสมเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43ไว้
แล้ว ทำให้มียอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่าย เพื่อดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้ จำนวน 10,171,030.11 บาท  
 ในครั้งนี้ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนท้ังส้ิน 3,854,700  บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อย
บาท) เพื่อดำเนินโครงการจำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมท่ีดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีท่ีจำเป็น 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 
 2. เหตุผลท่ีต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ่ายได้ ประกอบกับ อบต.มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากถึงร้อยละ 89.65 ทำให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาเพียงร้อยละ 10.35 จึงไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาอย่างเพียงพอท่ีจะจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน และในการดำเนินงานของอบต.  ดังนั้นจึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ในครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 43 โดยมี
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วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ท่ีได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ รวมท้ังเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

คร้ังที ่1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

**************************************** 
หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน                                             ยอดรวม 3,854,700 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี ้
1.ด้านการเศรษฐกิจ   00300 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310                       ยอดรวม 3,854,700 บาท 

เหตุผล 
        เหตุผลท่ีต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ่ายได้ ประกอบกับ อบต.มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากถึงร้อยละ 89.65 ทำให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาเพียงร้อยละ 10.35  ทำให้ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาอย่างเพียงพอท่ีจะจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน และในการดำเนินงานของ อบต. ดังนั้นจึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
สะสมในครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 43 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ท่ีได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ รวมท้ังเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับดำเนินการตามนโยบาย เพื่อให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1 / 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน กองช่าง 
******************************** 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน ต้ังงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน                                                     3,854,700 บาท 
        1. ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง                                                ต้ังไว้รวม   3,854,700 บาท 
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          ประเภทก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
 1) โครงการติดต้ังราวกันตก (GUARD RAIL) บริเวณถนนคันคลองชลประทานทางเข้าบ้านคลองยอ 
หมู่ 2 –หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค์ ระยะทางรวม 192 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 366,000 บาท 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้ง จึงติดต้ังราวกันตกเพื่อลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในกรณีท่ียานพาหนะเกิดการล่ืนไถลออกนอกเส้นทาง (แหกโค้ง) 
 2) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดท่ี 1 บริเวณริมลำห้วย
ข้างศูนย์ อปพร. ระยะทาง 80 เมตร จุดท่ี 2 บริเวณถนนทางไปวัดเขาน้อยเกสโร ระยะทาง 20 เมตร ตามแบบ 
อบต.กำหนด งบประมาณ 1,101,000 บาท 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นลำห้วยและมีถนนคอนกรีตท่ีประชาชนใช้สัญจร
ไปมา และขนส่งสินค้าออกสู่ตลาด ในช่วงฤดูฝนท่ีผ่านมาเกิดน้ำท่วม และน้ำไหลหลากกัดเซาะตล่ิง ส่งผลให้ถนน
ท่ีใช้สัญจรเกิดความเสียหาย จำเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างผนังป้องกันตล่ิงพงัและป้องกันน้ำกัดเซาะตล่ิง 
 3) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บริเวณบ้านนายประสงค์ อำมฤต – ลำห้วยสาธารณะเขตติดต่อหมู่ 
1 ต.ท่าเสน ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 33 บ่อ 
ระยะทางประมาณ 381 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 1,203,000 บาท 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อมีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชนและบริเวณโดยรอบ 
 4) โครงการย้ายศาลาที่พักริมทางถนนเพชรเกษมพร้อมก่อสร้างฐานรากศาลา (ใกล้ทางลอด) หมู่ 4 ต.
ถ้ำรงค์ และถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 10 ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 
664,700 บาท  
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางเล้ียว สำหรับรถท่ีใช้ทางลอด กลับรถใต้ถนน
เพชรเกษม ศาลาท่ีต้ังอยู่บดบังสายตาผู้ขับขี่ในการใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ประกอบ
บริเวณดังกล่าวเป็นสวนหย่อม มีสภาพทรุดโทรม มีสภาพไม่สวยงามแก่ผู้พบเห็น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงาม รองรับการท่องเท่ียว 
 5) โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทานหน้าโรงแรมท๊อปอินถึง
ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ โดยฝังท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 15 ท่อน และฝังท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 85 ท่อน ระยะทางรวม 100 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 
งบประมาณ 450,000 บาท 
 เหตุผลและความจำเป็น เพื่อระบายน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวและบริเวณโดยรอบ และเป็นทางลำเลียง
น้ำสำหรับเกษตรกร 
 6) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บริเวณข้างวัดเขาน้อย ระยะทาง 400 เมตร (ใช้ท่อ PVC 
ช้ัน13.5 ขนาด 2 นิ้ว ) ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 70,000 บาท  
 เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,854,700 บาท  
 ดังนั้น จึงเสนอมาเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ –จากการท่ีท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม
ในการดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ เป็นจำนวนเงนิท้ังส้ิน  3,854,700 บาท นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
ซักถาม ข้อสงสัย ต้องการอภิปรายหรือไม่ ...........ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม เพื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งท่ี 
1 /2565 ในครั้งนี้ ครับ ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขานับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
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 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสม  
 -สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ6 คน)  
 -สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 มติที่ประชุม – เห็นชอบ/อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีผู้บริหารเสนอ เพื่อดำเนินโครงการ 6 โครงการ 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,854,700 บาท อย่างเป็นเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 เสียง 
  
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.–แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ดังนี้ 
1) ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรท่ีทำนา โดยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้มีน้ำได้ทำนา

ท่ี หมู่ 2  และหมู่ 6 โดยได้ทำการขุดลอกให้น้ำสามารถไปให้ชาวนาได้มีน้ำทำนาได้ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
แล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 

2) เรื่องแนวเขตตำบลถ้ำรงค์ บริเวณหมู่ 5 และหมู่ 6 ทับซ้อนกับแนวเขตเทศบาลตำบลท่ายาง 
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบแนวเขตใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้
การตรวจสอบแนวเขตดังกล่าวต้องเสนอเรื่องผ่านอำเภอไปจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป จึง
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

3) ขอความร่วมมือท่านผู้นำทุกหมู่บ้าน ได้ช่วยตรวจสอบบริเวณทางแยก ทางเล้ียว หรือบริเวณใดท่ีมี
ความเส่ียงต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวบ้าน แล้วแจ้งให้ อบต.ได้ทราบ เพื่อท่ีทาง อบต. จะได้ดำเนินการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ครบถ้วนและครอบคลุม ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาความปลอดภัยในชุมชนดีขึ้น  

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายสุรพล วงศ์เลขา ที่ปรึกษา นายกฯ –แจ้งว่า ด้วยวัดถ้ำเขาน้อยเกสโร มีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียน

ช่ือวัดใหม่ เนื่องจากช่ือเดิมซ้ำซ้อนกับช่ือวัดอื่น จึงขอความร่วมมือผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านแจ้งให้ชาวบ้านทราบ
และ รวบรวมรายช่ือชาวบ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 140 คน เพื่อรวบรวมจัดทำประชาพิจารณ์ ตามหลักเกณฑ์
และระเบียบท่ีกฎหมายกำหนด เพื่อท่ีทางวัดจะได้ไปดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายชัชชัย นาคสุข รองประธานสภาชุมชน ต.ถ้ำรงค์ – แจ้งให้ทราบเกี่ยวการงบประมาณซ่อมแซม

บ้านของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด จะได้รับหลังละ 
20,000 บาท ซึ่งขณะนี้ ต.ถ้ำรงค์ ได้รับมาแล้ว 3 หลัง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านผู้นำชุมชน ได้ช่วยสอดส่อง
ดูแล หากพบเห็นว่า ครอบครัวใดต้องการความช่วยเหลือ และเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ ก็สามารถ
แจ้งมาได้ เพื่อจะได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ต่อไป และสำหรับงานพระนครคีรี ในครั้งนี้ ต.ถ้ำรงค์ ได้รับ
เกียรติให้นำอาหารพื้นถิ่นของ ต.ถ้ำรงค์ และของอำเภอบ้านลาดไปจัดแสดง ดังนั้น จึงขอเชิญท่านท่ีไปเท่ียวชม
งาน ได้แวะชมและชิม ได้ท่ีบู๊ทตำบลถ้ำรงค์ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. – แจ้งเรื่องการท่องเท่ียวในพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ ขอความร่วมมือผู้ท่ี

รับผิดชอบหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องท่องเท่ียว ได้โปรดแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆใน อบต.ได้
ทราบด้วย เพื่อท่ีทาง อบต.จะได้จัดเก็บเป็นข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ และจัก
ได้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในตำบลถ้ำรงค์ต่อไป 
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ที่ประชุม - รับทราบ – 
นางทองเปลว จันทร์เพชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์-ขอรายงานสถานการณ์ของแพร่ระบาดของโรคโควิด – 

19 ขณะนี้ พื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ พบกลุ่มเส่ียงแล้วจำนวน 27 ราย ฝากท่านผู้นำได้ช่วยสอดส่องดูแล การกักตัวเพื่อ
รักษาตัวที่บ้าน เป็นเวลา 10 วัน ฝากผู้นำได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ท่ีกักตัว ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ
หมออย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ – แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน ซึ่งผล

จากการตรวจ ATK พบว่า ครู 1 ท่าน มีผลการตรวจเป็นบวก และมีผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงอีก 7 ราย ทาง
โรงเรียนจึงได้ส่ังปิดโรงเรียนต้ังแต่วันท่ี 14-20 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดเปิดเรียนในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2565 จึงขอนำเรียนให้ท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายวีระชาติ ชำนาญ เลขานุการนายกฯ – เสนอท่ีประชุมว่า ฝากท่านผู้นำแต่ละหมู่ได้ทำความเข้าใจ

กับประชาชนเกี่ยวกับการลงลายมือช่ือการเปล่ียนช่ือวัดให้ประชาชนได้เข้าใจด้วย 
พันโทเยี่ยม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค์ – แจ้งเรื่อง การใช้เครื่องมือส่ือสาร ซึ่งปัจจุบัน

เป็นส่ิงสำคัญมาก เราควรใช้ให้เกิดประโยชน์ และควรใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่า การใช้
เครื่องมือส่ือสารของตำบลถ้ำรงค์ยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หอกระจายข่าวประกาศยังไม่ท่ัวถึง ดังนั้น 
อยากให้มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อทำให้การได้รับข้อมูลข่าวสารของชาวบ้านได้ท่ัวถึง เข้าใจตรงกัน 
และทันต่อเหตุการณ์ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

อีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันใน
วันนี้ ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   13. 30   น. 
  
 
 
 

       พันจ่าเอก              ผู้จดบันทึก           (ลงช่ือ)                       ผู้ตรวจบันทึก 
                     (วีระศักดิ์   มั่นการ)                           (นายบุญยืน ดีมาก)   
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์       
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี.......................................เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)ร้อยโท                            (ลงช่ือ)                                 (ลงช่ือ)           .      
              (สายัญ กระทุ่มแก้ว)                  (นายอำนวย เปี่ยมสิน)             (นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม)    
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัย................................................................... 
    
 
                                           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นายบุญยืน ดีมาก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 


