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เม่ือวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 
ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1) นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์  (ลาประชุม) 
 
 
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 นายสุรพล    วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล    วงศ์เลขา 
6 นายบุญชู    ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู    ม่วงทอง 
7 นายสมพร ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร ศิริวัฒนกุล 
8 นายบุญมี   นิ่มนวล ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญมี   นิ่มนวล 
9 นายบรรยง  เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 บรรยง  เอี่ยมสิน 
10 นางปราณี ธรรมวงศ์ แพทย์ประจำตำบล ปราณี ธรรมวงศ์ 
11 พันโทเย่ียม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 พ.ท.เยี่ยม ดีมาก 
12 นายสุทิน   ชมภูทอง ประธานประชาคม หมู่ 6 สุทิน   ชมภูทอง 
13 นายพล จีวะ ประธานประชาคม หมู่ 4 พล จีวะ 
14 นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. ปลูก จินดานุช 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต. บุญยืน ดีมาก 

2 ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ สายัญ 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 หมู ่5 ต.ถ้ำรงค์ ลา  

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 

7 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภาฯ วีระศักดิ ์ มั่นการ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
15 นางเอื้อจิตต์ ภู่เงิน หัวหน้าสำนักปลัดฯ เอื้อจิตต์ ภู่เงิน 
16 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
17 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
18 นางณัฏฐวดี กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฏฐวดี กายเพชร 
19 นายสมชาติ จันทร์งาม ผอ.กองช่าง สมชาติ จันทร์งาม 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าว
เปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 ที่ประชุม - รับทราบ - 
  
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 /2565 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีแจกให้ หากท่านใดเห็นว่า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ต้องการ
ให้แก้ไข หรือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งต่อท่ีประชุม หากไม่มีท่านใดท่ีจะเสนอเพื่อแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม 
กระผมขอมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีเข้าประชุม สมาชิกสภาฯมี 6 คน เข้าประชุม 5 คน ลาประชุม 1 
คน อยู่ในห้องประชุม 5 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ– ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี
แล้ว ขอให้ยกมือ (ยกมือรับรอง 5คน) ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 มติที่ประชุม  -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 /2565  เมื่อวันท่ี 5
สิงหาคม พ.ศ. 2565   อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 การจัดกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ดำเนินโครงการตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าท่ีทำการ อบต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 28 รูป เพื่อ
รับบิณฑบาต จากบริเวณหน้าถ้ำหลวงพ่อดำ บริเวณหน้าท่ีทำการ อบต. และนั่งรถท่ีจัดเตรียมไว้ไปรับบิณฑบาต 
จากประชาชน หมู่ 5 บ้านดอนตะโก และหมู่ 6 บ้านหนองช้างตาย โดยใช้เส้นทางลอดบริเวณหน้าศูนย์ อปพร. หมู่ 
4 ไปตามเส้นทางเข้าหมู่ท่ี 5 บ้านดอนตะโก ผ่านศาลาบ้านดอนตะโก ไปตามคลองชลประทาน จนถึงทางเข้าวัดเขา
พรหมชะแง้ หมู่ 6 ส้ินสุดท่ีศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองช้างตาย นั้น ปรากฏว่า การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไป
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ด้วยดี ต้องขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียม
สถานท่ี และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆจนเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย และหวังว่าทุกๆ
กิจกรรม คงจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้  
 ที่ประชุม – รับทราบ 
 3.2 การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล –ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนิน
โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันท่ี 
19-21 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดถ้ำรงค์นั้น ทาง อบต. ได้เรียนเชิญท่านชัยยะ อังกินันท์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานในพิธี ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้นำทุกหมู่บ้าน ได้นำนักกีฬาเข้า
ร่วมพิธีเปิด อย่างน้อยหมู่ละ 15 คน และหลังจากพิธีเปิดแล้ว จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งได้แก่ วิ่งผลัดกระสอบ 
3 คน ทีมชาย และทีมหญิง และแข่งขันชักกะเย่อ ทีมผสม 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) จากนั้นเป็นการแข่งขัน
ฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่าง ทีมรวม อบต.ถ้ำรงค์ กับทีมรวมเพื่อนนายกฯพต ส่วนการแข่งขันกีฬาสากล จะทำการ
แข่งขันในวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2565  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปตามตารางท่ีได้กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอฝาก
ท่านผู้นำทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจแก่
นักกีฬาด้วย 
 ที่ประชุม – รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่ 2 ข้ันแปร
ญัตติ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีสภาฯได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้เห็นชอบในการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้
รายงานให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
 นายมุขพล สว่างยิ่ง กรรมการแปรญัตติ – ตามท่ีสภาฯได้เห็นชอบในการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี 
  1) นายอำนวย เป่ียมสิน  สมาชิกสภาฯ อบต. ม.2 ต.ถ้ำรงค์ เป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  2) นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ อบต. ม.6 ต.ถ้ำรงค์  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ 
  3) นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ อบต. ม.5 ต.ถ้ำรงค์ เป็น คณะกรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ 
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีกำหนดรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 -
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอคำขอแปร
ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
รงค์ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯตามร่างเดิมท่ีสภาฯได้รับหลักการไว้ โดยร่วมกันพิจารณา 
ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ด้วยความละเอียด รอบคอบแล้ว ไม่มีคณะกรรมการฯท่านใดขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติเพื่อใช้สิทธิ
อภิปราย คณะกรรมการฯจึงมีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ฉบับเดิม ทุกประการ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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 ในปีงบประมาณ 2566 ประมาณการรายรับไว้ 28,565,000 บาท และประมาณการรายจ่าย ประจำปี 
2566 จำนวน 28,565,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แผนงานงบกลาง ต้ังจ่ายไว้ 7,619,100 บาท แยกเป็น 
  1.1 งานงบกลาง    ต้ังจ่ายจำนวน 7,277,800 บาท 
  1.2 บำเหน็จบำนาญ    ต้ังจ่ายจำนวน   341,300 บาท 
 2. แผนงานบริหารท่ัวไป ต้ังจ่ายไว้ 10,225,440 บาท แยกเป็น 
  2.1 งานบริหารท่ัวไป   ต้ังจ่ายจำนวน 6,520,120 บาท 
  2.2 งานบริหารงานคลัง   ต้ังจ่ายจำนวน 3,238,840 บาท 
  2.3 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต้ังจ่ายจำนวน 466,480 บาท 
 3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ต้ังจ่ายไว้ 60,700 บาท แยกเป็น 
  3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังจ่ายจำนวน 60,700 บาท 
 4. แผนงานการศึกษา ต้ังจ่ายไว้ 3,205,860 บาท แยกเป็น 
  4.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  ต้ังจ่ายจำนวน     574,320 บาท 
  4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ต้ังจ่ายจำนวน 2,631,540 บาท 
 5. แผนงานสาธารณสุข ต้ังจ่ายไว้ 190,000 บาท แยกเป็น  
  5.1 งานบริการสาธารณสุขฯ    ต้ังจ่ายจำนวน  190,000 บาท 
 6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ต้ังจ่ายไว้ 1,262,140 บาท แยกเป็น  
  6.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ต้ังจ่ายจำนวน  1,232,140 บาท  
  6.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ต้ังจ่ายจำนวน        30,000 บาท 
 7. แผนงานเคหะและชุมชน ต้ังจ่ายไว้ 240,000 บาท แยกเป็น 
  7.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     ต้ังจ่ายจำนวน 240,000 บาท 
 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต้ังจ่ายไว้ 220,000 บาท แยกเป็น  
  8.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ต้ังจ่ายจำนวน 220,000 บาท 
 9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต้ังจ่ายไว้ 480,000 บาท แยกเป็น 
  9.1 งานกีฬาและนันทนาการ    ต้ังจ่ายจำนวน 190,000 บาท 
  9.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจำนวน 290,000 บาท 
 10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต้ังจ่ายไว้ 4,310,260 บาท    แยกเป็น 
  10.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ต้ังจ่ายจำนวน 2,002,260 บาท  
  10.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน        ต้ังจ่ายจำนวน  2,308,000 บาท  
 11. แผนงานการเกษตร ต้ังจ่ายไว้ 351,500 บาท แยกเป็น 
  11.1 งานส่งเสริมการเกษตร    ต้ังจ่ายจำนวน  60,000 บาท 
  11.2 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ต้ังจ่ายจำนวน 291,500 บาท 
 12 แผนงานการพาณิชย์ ต้ังจ่ายไว้ 400,000 บาท แยกเป็น 
  12.1 งานกิจการประปา    ต้ังจ่ายจำนวน  400,000 บาท 
 และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีข้อเสนอแนะคือ ในปีงบประมาณ 2566 รายได้ของ อบต.อาจไม่
รับจัดสรรตามท่ีประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียังไม่ส้ินสุด ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้การจัดเก็บภาษีต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ดังนั้น ก่อนท่ีจะ
ดำเนินโครงการใดๆขอให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอท่ีจะดำเนินการได้หรือไม่ และ
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ขอให้พิจารณาดำเนินการโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้
ร่วมกันพิจารณาลงมติในวาระท่ี 2 ต่อไป 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547ข้อ 51 วรรคแรก ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับตามข้อ เฉพาะท่ี
มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
 ที่ประชุม – ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอสงวนคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มี
คณะกรรมการแปรญัตติสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ เพื่อขอแก้ไขแต่อย่างใด 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ในเมื่อท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอสงวนคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ เพื่อขอแก้ไขแต่
อย่างใด ต่อไปเป็นการลงมติ ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีเข้าประชุม สมาชิกสภาฯมี 6 คน เข้าประชุม 5 คน ลาประชุม 1 
คน อยู่ในห้องประชุม 5 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2566 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
 -สมาชิกสภาฯท่านใดท่ีเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ขอให้ยกมือ (ยกมือ 5 ท่าน )  
 -สมาชิกสภาฯท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  อย่างเป็นเอกฉันท์ จำนวน 5 : 0 เสียง 
 

ร่างข้อบัญญัติ ของ
ผู้บริหาร (ร่างเดิม) 

สมาชิกฯ ยื่นคำ
แปรญัตติ 

ความเห็นของ คกก.
แปรญัตติ 

มติ คกก.แปรญัตติ มติ สภา อบต. 

งบประมาณ 
28,565,000 

-ไม่มี -เห็นด้วยกับร่างเดิม 3:0 
(เห็นด้วยกับร่างเดิม) 

5:0 
(เห็นด้วยกับร่างเดิม) 

 
 4.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่ 3 ขั้นให้
ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติม อีก
หรือไม่ 
 ที่ประชุม – ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีก ต่อไป
เป็นการลงมติ ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีเข้าประชุม สมาชิกสภาฯมี 6 คน เข้าประชุม 5 คน ลาประชุม 1 
คน อยู่ในห้องประชุม 5 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2566 วาระท่ี 3 ข้ันให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 -สมาชิกสภาฯท่านใดท่ีเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 3 ข้ันให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้ยกมือ (ยก
มือ 5 ท่าน )  
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 -สมาชิกสภาฯท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 3 ขั้นให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติขอให้ยกมือ 
(ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 3 ขั้นให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
จำนวน 5 : 0 เสียง 
 4.3 ญัตติการขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังว่า ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีได้รับการอนุมัติไว้ได้ทันภายในส้ินปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
      -ฯลฯ- 
 ดังนั้น จึงขอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุมัติกันเงินในโครงการ ดังต่อไปนี้  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคนต้นทอง ถึงคลองชลประทาน พร้อมรางระบายน้ำ 
พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 6  ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 43 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.5 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 43 เมตร ลึก 0.30เมตร พร้อมบ่อพักกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 2 จุด ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 40 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ 249,500 บาท 
 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำห้วยบ้านหนองช้างตาย ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี 6 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.
กำหนด งบประมาณ 247,500 บาท 
 3) โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและถมดิน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ท่ี 5 ระยะทางรวมบ่อพัก 
102 เมตร พร้อมถมดิน ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ 274,000 บาท 
 4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ 446,000 บาท 
 5)โครงการปรับปรุงทางลอด และติดต้ังท่อสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ โดยเทคอนกรีตทับผิว
ถนน คสล.เดิม ขนาดความกว้างเฉล่ีย 2.80 เมตร ยาว 51 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 142.80 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังระบบท่อสูบน้ำ ตามแบบท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ 123,000 บาท 
 6) โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1
แห่ง และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 แห่ง ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด 
งบประมาณ  272,000 บาท 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 7)โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ท่ี 2 และติดต้ังลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ท่ี 3 
งบประมาณ 367,000 บาท 
 8)โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหมู่ท่ี 4 งบประมาณ 485,000 บาท 
 ครุภัณฑ์อื่น 
 9) จัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีนฆ่าเช้ือโรคในน้ำประปา 3 ชุด งบประมาณ 84,000 บาท 
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 10) โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าท่ีทำการ อบต.พร้อมราวกันตกและประตูเหล็กสแตนเลส    ตามแบบ อบต.
กำหนด งบประมาณ 63,700 บาท 
 รวมจำนวน  10 รายการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  2,611,700.- บาท จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – จากท่ีปลัดฯได้นำเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดต้องการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีเข้าประชุม สมาชิกสภาฯมี 6 คน เข้าประชุม 5 คน ลาประชุม 1 
คน อยู่ในห้องประชุม 5 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือ (ยกมือ 5 ท่าน )  
 -ท่านใดไม่เห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ ) 
 มติที่ประชุม –ท่ีประชุมเห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ีเสนอ 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จำนวน 5 : 0 เสียง   
  
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ท่านใดมีเรื่องแจ้ง/หารือต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 

นายสุรพล วงศ์เลขา ที่ปรึกษา นายกฯ – เสนอแนะว่า กรณีท่ีมีการช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต่างๆ 
ควรจัดทำรายละเอียด และนำขึ้นฉายทางโปรเจคเตอร์ เพื่อจะได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เห็นและรับทราบ บางครั้ง
การแจกเอกสาร อาจทำให้ไม่เข้าใจ เนื่องจากไม่มีภาพให้เห็น ซึ่งการมีภาพให้เห็นก็จะช่วยในการพิจารณาได้ 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. – รับท่ีจะไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
นายบุญมี นิ่มนวล ที่ปรึกษา นายกฯ – แจ้งเรื่องการคืนค่าหุ้น สำหรับสมาชิกโรงปุ๋ย ซึ่งขณะนี้ ฝ่าย

การเงินของโรงปุ๋ย กำลังรวบรวมรายละเอียดต่างๆอยู่ คาดว่าประมาณส้ินเดือนนี้ จะสามารถดำเนินการคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกโรงปุ๋ยได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายอำนวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม – สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

และการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้ ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหารชุดก่อนหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า หลาย
โครงการมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.-สำหรับเรื่องท่ีได้สอบถามนั้น ผมกไ็ด้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ท่ีได้ให้อำนาจและท่ีได้กำหนดไว้ โดยยึดหลักความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก การ
โอนเปล่ียนแปลงโครงการต่างๆ ก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่นั้นๆ ได้ทราบแล้ว และผมก็ให้อำนาจ
สภาฯ ดำเนินการโอน เปล่ียนแปลง ตามระเบียบกฎหมายท่ีได้ให้อำนาจไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อไม่เข้าใจ และไม่ทราบ
รายละเอียด ให้มาสอบถามผมโดยตรง หากไปถามท่านอื่น อาจได้คำตอบท่ีไม่ชัดเจน และอาจสร้างความเข้าใจผิดๆ
ได้ ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินโครงการต่างๆท่ีได้อนุมัติไว้ แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเรา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งเป็นปัญหาท้ัง
ประเทศ และท่ัวโลก  จึงทำให้โครงการต่างๆ ท่ีได้อนุมัติไว้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ขอกันเงินต่อสภาฯ ไว้
แล้วเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยราชการอื่น ก็กำลังเร่งติดตาม สอบถามอยู่  
จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมทราบ 
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พันโทเยี่ยม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 – เสนอต่อท่ีประชุมว่า ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือในการ
ส่ือสาร เป็นส่ิงสำคัญ หากมีการส่ือสารท่ีไม่ดี ไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้ภารกิจนั้นๆล้มเหลว และไม่ประสบผลสำเร็จได้ 
ดังนั้น จึงควรจัดหา และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องมือส่ือสารให้ดี  ประกอบกับตำบลของเราเป็นตำบล
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว ดังนั้น ขอให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบ ถนนหนทางว่า อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
สะอาด น่าอยู่ น่ามองหรือไม่ สมควรท่ีจะพัฒนาหรือทำความสะอาดบริเวณ 2 ข้างทาง บริเวณลำห้วยต่างๆมีวัชพืช 
หรือผักตบชวากีดขวางทางน้ำหรือไม่  เรื่องผักตบชวา ซึ่งขณะนี้ในลำห้วยต่างๆเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้กีด
ขวางทางน้ำ ซึ่งผมได้เบอร์โทรในการประสานการกำจัดผักตบชวา ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ประสานไปท่ีเบอร์โทร 02-
5779000 และ 02-5779058 นะครับ เป็นเบอร์หน่วยงานท่ีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวา ลองประสาน
ไป เขาอาจมีข้อแนะนำในการกำจัดผักตบชวาให้แก่เราได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ- ขอบคุณทุกท่านท่ีได้มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุง และพัฒนา ต่อๆไป 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่  หาก

ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ ผมขอปิดการ
ประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   12. 00   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 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัยท่ี.......................ครั้งท่ี......................เมื่อวันท่ี................................... 
    
 
                                           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นายบุญยืน ดีมาก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


