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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 นายส่ง ประกอบผล ท่ีปรึกษานายก อบต. ส่ง ประกอบผล 
6 นายสุรพล วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล วงศ์เลขา 
7 นายสมพร ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร ศิริวัฒนกุล 
8 นายบันจง ศรีจันทร์ ท่ีปรึกษานายก อบต. บันจง ศรีจันทร์ 
9 นายรวม ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. รวม ม่วงทอง 
10 นายมานะ จรัสดี ท่ีปรึกษานายก อบต. มานะ จรัสดี 
11 นางสาวน้ำอ้อย สว่างยิ่ง ท่ีปรึกษานายก อบต. น้ำอ้อย สว่างยิ่ง 
12 นายบรรยง เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 บรรยง เอี่ยมสิน 
13 นายพล จีวะ ประธานประชาคม หมู่ 4 นายพล จีวะ 
14 นางประทีป ศีลธรรม ประธาน อปพร. ประทีป ศีลธรรม 
15 นายประหยัด ชมภูทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. ประหยัด ชมภูทอง 

 
 

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.ถ้ำรงค์ ศราวิณ จับใจ 

5 นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 

7 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภา อบต. พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
16 นายอนุสรณ์ หนูแก้ว แทน ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ อนุสรณ์ หนูแก้ว 
17 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
18 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
19 นางเอื้อจิตต์  ภู่เงิน หน.สำนักปลัด เอื้อจิตต์  ภู่เงิน 
20 นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ                  ผอ.กองช่าง เอนก   เล็กเครือสุวรรณ                  
21 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
22 นางสาวภัคจิรา ผุดผ่อง นักทรัพยากรบุคคล ภัคจิรา ผุดผ่อง 
23 นางวรรณนิภา อยู่พรหมชาติ นักจัดการงานท่ัวไป วรรณนิภา อยู่พรหมชาติ 
24 นางสาวระพีพรรณ อิ่มสมบัติ นักวิชาการพัสดุ ระพีพรรณ อิ่มสมบัติ 
25 นางสาวอรุณี หินแก้ว นักตรวจสอบภายใน อรุณี หินแก้ว 
26 นางสาวจุฑาทิพย์ คลับคล้าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จุฑาทิพย์ คลับคล้าย 
27 นางสาววรรณา ท่ังทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ วรรณา ท่ังทอง 
28 นางสาวฉวีวรรณ สว่างจิตต์ คนงาน ฉวีวรรณ สว่างจิตต์ 
29 นางสาวสุนิสา อ่อนแสง นักวิชาการการเงินและบัญชี สุนิสา อ่อนแสง 
30 นายสุรพร อำมฤต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สุรพร อำมฤต 
31 นางสาวกนกอร กระทุ่มแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กนกอร กระทุ่มแก้ว 
32 นางสาวปาริฉัตร อำมฤต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ปาริฉัตร อำมฤต 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามท่ี อบต.ถ้ำรงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอำเภอบ้านลาด 
เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 4-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม
ระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และด้านอื่นๆ ซึ่งนายอำเภอได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี 4-18 
กรกฎาคม 2565  จึงได้มีการประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 ตามเอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ   
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นายอำนวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำรงค์ – ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมท่ีผม 
เสนอให้มีการย้ายประเปิด-ปิดน้ำ บริเวณบ้านคลองยอ ไปไว้บริเวณอื่น คำว่า “ไปไว้บริเวณอื่น” ขอให้แก้ไขเป็น 
“ไปอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ำเพชรบุรี ในพื้นท่ีหมู่ 2 บ้านคลองยอ”  

มติที่ประชุม – เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงได้ ตามท่ีเสนอ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไข เปล่ียนแปลงรายงานการประชุม 

อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมตท่ีิประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 
มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ –ด้วยทางผู้บริหาร มีความประสงค์ท่ีจะโอนเปล่ียนแปลง
โครงการท่ีได้ต้ังจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาฯเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  
 1)โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค  
 1.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคนต้นทอง ถึง คลองชลประทาน หมู่ท่ี 6   (เป็น
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2565 หน้า 107 ( หน้า 36/42) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 15.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 42.50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 205 ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ อบต.ถ้ำรงค์กำหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณอนุมัติ 128,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
128,000 บาท ขอโอนลด 128,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท 
 1.2) โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 (เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2565 
หน้า 110 ( หน้า 39/42) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน โดยปูกระเบื้องพื้นขนาด 
0.60x0.60 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตรและต่อเติมหลังคา ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด
ท่ี อบต.ถ้ำรงค์ กำหนด งบประมาณอนุมัติ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  66,300 บาท ขอโอน
ลด 66,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท  
 1.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าแก่ หมู่ ท่ี 6 (เป็นโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี 2565 หน้า 107 (หน้า 36/42) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก
ของเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 107 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ อบต.ถ้ำรงค์กำหนด พร้อม
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ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณอนุมัติ 164,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  164,000 
บาท ขอโอนลด 55,200 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 108,800 บาท 
  รวมโอนลด 249,500 บาท       
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคนต้นทอง ถึงคลองชลประทาน พร้อมรางระบาย
น้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6  เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 43 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 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 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณ
ท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  249,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 249,500 บาท 
 2) โอนลด  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 2.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าแก่ หมู่ท่ี  6 (เป็นโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี 2565 หน้า 107 (หน้า 36/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก
ของเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 107 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ อบต.ถ้ำรงค์กำหนด พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณอนุมัติ 164,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  108,800 
บาท ขอโอนลด 108,800 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน -  บาท 
 2.2) โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ท่ี 3  (เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ
ฯ ปี 2565 หน้า 107 (หน้า 36/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 5 แห่ง และขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณลำห้วยกะลาตาย ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ
อบต.ถ้ำรงค์กำหนด งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000 บาท ขอโอนลด 
138,700 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 161,300  บาท 
 รวมโอนลด 247,500 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำห้วยบ้านหนองช้างตาย ถึงถนนเพชรเกษม หมู่
ท่ี 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 244 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่าย
ใหม่  247,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 247,500 บาท 
 3)โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 3.1) โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ท่ี 3  (เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ
ฯ ปี 2565 หน้า 107 (หน้า 36/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร 
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จำนวน 5 แห่ง และขนาด 0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณลำห้วยกะลาตาย ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ
อบต.ถ้ำรงค์กำหนด งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  161,300 บาท ขอโอนลด 
161,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน -  บาท 
 3.2) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 (เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 
2565 หน้า 112 (หน้า 40/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรลาดยาง 
AC แบบ OVER RAY สายบ้านนายเอี้ยง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 264.50 เมตร ความ
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรลาดยาง AC ไม่น้อยกว่า 793.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบ
รายการของอบต.ถ้ำรงค์กำหนด งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  300,000 บาท 
ขอโอนลด 112,700  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 187,300  บาท 
 รวมโอนลด 274,000 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 -โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและถมดิน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่า
วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำหรับท่อกลม ระยะทางรวมบ่อพัก 102 เมตร พร้อมถมดิน ตามแบบรูปรายการ
ท่ี อบต.กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  274,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 274,000 บาท 
 4) โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 4.1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 (เป็นโครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี 
2565 หน้า 112 (หน้า 40/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรลาดยาง 
AC แบบ OVER RAY สายบ้านนายเอี้ยง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 264.50 เมตร ความ
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรลาดยาง AC ไม่น้อยกว่า 793.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบ
รายการของ อบต.ถ้ำรงค์กำหนด งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 187,300  
บาท ขอโอนลด 187,300  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท 
 4.2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ท่ี 1  (เป็นโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี 2565 หน้า 108 (หน้า 37/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู สายบ้านนายประสงค์ ถึงบ้านคุณเสรีลงคลองไส้ไก่ ถึงบ้านพี่ละม่อม ช่วงท่ี 1 ขนาดความกว้างภายในตัวราง 
0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ อบต.ถ้ำรงค์กำหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000  บาท  ขอโอนลด 258,700  บาท   
 รวมโอนลด 446,000 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 696 
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ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  446,000 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 446,000 บาท 
 เนื่องจาก ท้ัง 4 โครงการงบประมาณไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ จึงนำเรียนให้
ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
เป็นโครงการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นโครงการ
ใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ได้  จำนวน 6 : 0 เสียง   
 3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อต้ังจ่ายเพิ่ม 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญ ปลัด อบต. ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัย
ท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันจันทร์ ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 -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 ท่ีอนุมัติ 
114,000 บาท แต่เนื่องจากมีการปรับข้ึนของราคาค่าวัสดุและค่าน้ำมัน ทำให้งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ไม่พอจ่าย 
จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่ม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาฯเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
ไปต้ังจ่ายเพิ่มในโครงการ ดังนี้  
 โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 1  (เป็นโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี 2565 หน้า 108 (หน้า 37/42)) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู สายบ้านนายประสงค์ ถึงบ้านคุณเสรีลงคลองไส้ไก่ ถึงบ้านพี่ละม่อม ช่วงท่ี 1 ขนาดความกว้างภายในตัวราง 
0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ก่อสร้างตามรูปแบบรายการของ อบต.ถ้ำรงค์กำหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 41,300 บาท ขอโอนลด 9,000 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 32,300 บาท   
 รวมโอนลด 9,000 บาท 
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 โอนเพิ่ม 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 -โครงการปรับปรุงทางลอด และติดต้ังท่อสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ โดยเทคอนกรีต
ทับผิวถนน คสล.เดิม ขนาดความกว้างเฉล่ีย 2.80 เมตร ยาว 51 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 142.80 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังระบบท่อสูบน้ำ ตามแบบท่ี อบต.กำหนด งบประมาณท่ีอนุมัติ 
114,000 บาท โอนเพิ่ม 9,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 123,000 บาท   
 จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
เพิ่มได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่มได้ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้
ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพิ่มได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 3.3 การเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 3.3.1 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 2 และติดต้ังลูกข่าย
เพิ่มเติมหมู่ที่ 3 งบประมาณ 367,000 บาท 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญ ปลัด อบต. ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ ในโครงการ 
 -โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ท่ี 2 และติดต้ังลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ท่ี 
3 งบประมาณ 367,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายของหมู่บ้าน ประกอบด้วยแม่
ข่าย 1 ชุด และลูกข่ายหมู่ท่ี 2 จำนวน 3 ชุด หมู่ท่ี 3 จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
 -ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) เป็นเครื่องส่งสัญญาณและควบคุมการออกอากาศแบบ UHF430.225 
MHz หรือตามท่ีกสทช.กำหนด ประกอบด้วย 
 -ชุดควบคุมแบบทัชสกรีนฝังในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  
 -เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz หรือตามท่ีกสทช.กำหนด (กำส่ง 10 วัตต์)  
 -มีชุดเครื่องเล่น CD,MP3 และเครื่องบันทึกเสียง  
 -มีเครื่องรับวิทยุ FM ระบบดิจิตอล  
 -มีระบบเตือนสัญญาณไซเรน  
 -มีช่องต่อ USB นำข้อมูลเสียงออกอากาศได้  
 -มีช่องต่อ VGA สามารถต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกได้  
 -มีเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA  
 -มีไมโครโฟนสำหรับประกาศ  
 -สายนำสัญญาณ 10DFB 
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 -มีแผงเสาอากาศของเครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์ติดยึด  
 -มีแผงวิทยุ FM พร้อมสายอากาศพร้อมอุปกรณ์สายต่อเครื่อง สายไฟ อุปกรณ์ติดยึดต่างๆ 
 -ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) เป็นชุดเครื่องรับแบบ UHF 430.225 MHz หรือตามท่ีกสทช. กำหนด 
ประกอบด้วย  
 -ชุดรับสัญญาณ UHF 430.225 MHz  
 -ชุดภาคขยาย  
 -ชุดจ่ายไฟ 220 VAC  
 -มีเสาอากาศรับสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 3E พร้อมสายอากาศ RG-58  
 -มีลำโพงฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ (4 ตัว)  
 -มีแผ่นรองหลังสำหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ  
 -มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ และอุปกรณ์อื่น รวมค่าติดต้ัง   
 เนื่องจากมีวัสดุและอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถจัดหาได้ และวัสดุบางรายการมีคุณภาพท่ีดีกว่า จึงมี
ความจำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง โดยขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ท่ี 2 และติดต้ังลูกข่ายเพิ่มเติมหมู่ท่ี 3 งบประมาณ 367,000 บาท เป็น 
 - โครงการติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมั ติแบบไร้สาย  และติดต้ังลูกข่ายเพิ่ มเติม                        
งบประมาณ    367,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ของหมู่บ้าน 
ประกอบด้วย แม่ข่าย 1 ชุด และ  ลูกข่ายหมู่ท่ี 2 จำนวน 3 ชุด หมู่ท่ี 3 จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดไม่น้อย
กว่าดังนี้ 
        1) ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย)   ซึ่งเป็นระบบกระจายข่าวไร้สายออกอากาศแบบมัลติฟังก์ช่ัน ความถี่ 
UHF 430.225 MHz ตามท่ี กสทช กำหนดกำลังส่ง 1-10 วัตต์ ควบลูกข่ายได้ 500 โซน ประกอบด้วย 
     1.1 หน้าจอแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค (GUI-Graphic User Interface ) ผ่านหน้าจอแสดงผล ใน
รูปแบบ ซอฟแวร์แบบ Multi Function  
     1.2 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ  MMCS Technology   
 1.3 ควบคุมการทำงานของเครื่องรับได้ 3 ระบบ มีเครื่องเล่น MP3 , CD , วิทยุ FM  
     1.4 มีฟังช่ันบันทึกเสียงเพื่อออกอากาศ และสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเครื่องรับได้  
 1.5 มีการแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ี  
 1.6 มีช่องต่อ USB 
     1.7 มีเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA  
 1.8 มีลำโพงมอนิเตอร์  
 1.9 มีไมโครโฟนสำหรับประกาศ  
 1.10 มีแผงสายอากาศชนิดไดโพล 4 Stack  
     1.11 มีแผง FM พร้อมสายนำสัญญาณและอุปกรณ์ในการติดต้ัง 
         2.ชุดภาครับสัญญาณ ( ลูกข่าย ) เป็นชุดรับสัญญาณจากเครื่องส่ง สัญญาณ (แม่ข่าย) รองรับความถี่ 
UHF 430.225 MHz ประกอบด้วย 
     2.1 เครื่องรับสัญญาณความถ่ี  UHF 430.225 MHz  มีการเข้ารหัสแบบดิจิตอล  
 2.2 มีระบบการตัดสัญญาณหากมีสัญญาณรบกวน  
 2.3 มีกำลังขยายเสียง 100 วัตต์ RMS  
 2.4มีภาคจ่ายไฟภายในเครื่อง กันน้ำได้  
 2.5 มีเสาอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อมสายนำสัญญาณชนิด RG-58  
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 2.6 มีลำโพงฮอร์นกำลังขับไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 4 ชุด  
 2.7 มีแผ่นรองหลังสำหรับติดต้ัง เครื่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ในการติดต้ัง  
 2.8 มีมิเตอร์ไฟขนาด 5 แอมป์ อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ พร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง และค่าติดต้ัง
ระบบ 
 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงนำเรียนให้สภาฯ ได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงได้ 
ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 3.3.2 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 4 งบประมาณ 485,000 บาท  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญ ปลัด อบต. ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ ในโครงการ  
 - โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหมู่ท่ี 4 งบประมาณ 485,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดสำหรับหมู่บ้านไร่สะท้อนจำนวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียดไม่
นอ้ยกว่า ดังนี้  
 -กล้องวงจรปิดชนิด  IP CAMERA ความละเอียด 2.0 ล้านพิกเซล 6 ชุด  
 -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 16 ช่อง 
  -TV LED 43 นิ้ว  
 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง  
 -ตู้แร็คขนาด 19 นิ้ว 27 U (60 ซม.) พร้อมรางไฟและพัดลม  
 -Media Converter SFP 4 ชุด  
 -Mini Gbic SFP 4 ชุด  
 -ถาดเก็บสาย Fibre Optic พร้อมอุปกรณ์  
 -UPS ขนาด 1 KVA  
 -อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบภายในตู้ควบคุมอุปกรณ์บันทึกภาพ  
 -กล่องพักสายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนภายนอกอาคาร 4 ชุด  
 -อุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย POE Switc 8-port 4 ชุด  
 -Power Supply 48 VDC 120 W 4 ชุด  
 -อุปกรณ์สำหรับเช่ือมต่อระบบภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด  
 -สายใยแก้วนำแสงชนิด 12 Core Outdoor ARSS SM 9/125um 1,000 เมตร  
 -อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดต้ัง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
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 เนื่องจากมีวัสดุ และอุปกรณ์ บางรายการไม่สามารถจัดหาได้ บางรายการมีคุณภาพท่ีดีกว่า และมีการ
เพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง โดยขอ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ
โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหมู่ท่ี 4 งบประมาณ 485,000 บาท เป็น โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 4 
งบประมาณ 485,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดสำหรับหมู่บ้านไร่สะท้อนจำนวน 4 ชุด 
โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
 1) กล้องวงจรปิด ชนิด IP CAMERA ความละเอียด 2.0 ล้านพิกเซล จำนวน 6 ชุด 
 2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) แบบ 16 ช่อง 1 ชุด 
 3) ทีวี แอล อี ดี (TV LED ) แบบ สมาร์ท ทีวี ขนาด 43 นิ้ว (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 1 เครื่อง 
 4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 1 เครื่อง 
 5) ตู้แรค ขนาด 19 นิ้ว 27 U (60 ซ.ม.) พร้อมรางไฟและพัดลม 1 ตู้ 
 6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter SFP 4 ชุด 
 7) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Mini Gbic SFP 4 ชุด (หัว) 
 8) ถาดเก็บสายไฟ Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
 9) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง 
 10) อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบภายในตู้ควบคุมสำหรับอุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ชุด 
 11) กล่องพักสายใยแก้วนำแสงชนิดแขวนภายนอกอาคาร 4 ชุด 
 12) อุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย PoE Switch 8-port  4 ชุด 
          13) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Mini Gbic SFP   4 ชุด (ท้าย)  
 14) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า (Power Supply)  48 VDC 120 W  4 ชุด 
 15) อุปกรณ์สำหรับเช่ือมต่อระบบภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด 4 ชุด 
 16) สายใยแก้วนำแสง ชนิด 12 Core Outdoor ADSS SM 9/125um 1,000 เมตร 
 17) อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดต้ัง พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ  
 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงนำเรียนให้สภาฯ ได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงได้ 
ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องอื่นๆท่ีต้องการแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ – ขอแจ้งเรื่องการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจากการประชุมผู้แทนชุมชนด้านกีฬาของทุกหมู่บ้าน เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ได้ข้อสรุปว่า ให้จัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน 
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 1) กีฬาสากล ได้แก่  
 1.1 ) ฟุตบอลทีมชาย 7 คน ส่งรายช่ือได้ 12 คน 
 1.2) วอลเล่ย์บอลทีมชาย 6 คน ส่งรายช่ือได้ 10 คน 
 1.3) วอลเล่ย์บอลทีมหญิง 6 คน ส่งรายช่ือได้ 10 คน 
 1.4) ตะกร้อทีมชาย 3 คน ส่งรายช่ือได้ 5 คน 
 1.5) เปตองทีมชาย 3 คน ส่งรายช่ือได้ 4 คน 
 1.6) เปตองทีมหญิง 3 คน ส่งรายช่ือได้ 4 คน 
 2) กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่  
 2.1) ชักกะเย่อทีมผสม ชาย 10 คน หญิง 10 คน 
 2.2) วิ่งกระสอบทีมชาย 3 คน 
 2.3) วิ่งกระสอบทีมหญิง 3 คน 
  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้มาขอรับใบสมัครและทำการสมัครแข่งขันในระหว่างวันท่ี 4 – 8 
กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ ได้ท่ี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ถ้ำรงค์  พร้อมสำเนาบัตร
ประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของนักกีฬาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลถ้ำรงค์  
 กำหนดการจัดการแข่งขันในวันท่ี 19 -21 สิงหาคม 2565 โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันศุกร์ ท่ี 19 
สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 ขบวนพาเหรดให้ต้ังแถวหน้า อบต. แล้วเดินเข้าสนามแข่งขันในโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 
 ข้อกำหนดคุณสมบัตินักกีฬา ต้องเป็นผู้ท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลถ้ำรงค์  
 ที่ประชุม – รับทราบ 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.– 1) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันท่าม่วงงาม ต้ังแต่
ถนน คสล.เดิม ถึงประตูน้ำคลองยอ หมู่ท่ี 2 ตำบลถ้ำรงค์ งบประมาณ 1,249,000 บาท ได้ผ่านการพิจารณา
กล่ันกรองโครงการตามมติ ครม. ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 
2565 แล้ว รอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป 

2) ประสานงานกับกรมทางหลวง ให้ออกแบบปรับปรุงทางลอดและถนนบริเวณหน้าศูนย์ อปพร. และ
ได้เสนอให้ตัดเกาะกลางถนนบริเวณหน้าศูนย์โอทอป เพื่อเป็นทางให้รถเข้าออกบริเวณหน้าศูนย์โอทอปได้ 

ที่ประชุม – รับทราบ 
นายวีรชาติ ชำนาญ เลขานุการนายก อบต.- แจ้งว่า ทางคณะผู้บริหาร อบต.ถ้ำรงค์ มีแนวคิดท่ีจะจัด

ระเบียบร้านค้าบริเวณศูนย์ อปพร. ซึ่งจะต้องประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับบริเวณดังกล่าว เพื่อหา
แนวทางในการดำเนินการต่อไป  

ที่ประชุม – รับทราบ 
นายสุรพล วงศ์เลขา ที่ปรึกษานายกฯ – ฝากเจ้าหน้าท่ีกรณีลงพื้นท่ีตัดต้นไม้ ขอให้มีการประชา 

สัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วย เพื่อจะได้หลีกเล่ียงการใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายท่ี
อาจจะเกิดขี้น 

-การประกาศข่าวสารต่างๆของ อบต. ขอให้ประชาสัมพันธ์สัก 2 ช่วง เช้า เย็น 
-อยากให้ทางผู้บริหาร ดำเนินติดต้ังไฟเตือน บริเวณทางแยก และทางร่วมต่างๆ รวมทั้งทาสีสะพาน 

เพื่อให้เป็นจุดสังเกตแก่ยวดยานพาหนะในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน 
ที่ประชุม – รับทราบ 
 



12 
 

 

นางสาวพรสินี มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – แจ้งเรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขอแก้ไขช่ือโครงการ ปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
ครอบคลุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป และ ข้อ 21 การ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ซึ่งรายละเอียดได้แนบให้แล้ว และท่ีแก้ไขส่วน
ใหญ่จะเป็นการแก้ไขช่ือโครงการ ซึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ จึงนำเรียนให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจ้ง มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ถ้าไม่มี ผมถือว่า ท่ีประชุมเห็นชอบและรับทราบ 

ที่ประชุม – รับทราบ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่  

หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอ
ปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   12.50   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 

 


