
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่1/2565 
เม่ือวันพุธ ท่ี 5 ตุลาคม 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 นางสาวน้ำอ้อย  สว่างยิ่ง ท่ีปรึกษานายก อบต. น้ำอ้อย  สว่างยิ่ง 
6 นายประยงค์  สลิชะ กำนันตำบลถ้ำรงค์ ประยงค์  สลิชะ 
7 นายบรรยง  เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 บรรยง  เอี่ยมสิน 
8 พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 เย่ียม   ดีมาก 
9 นายสมชาติ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง สมชาติ จันทร์งาม 
10 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
11 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
12 นางเอื้อจิตต์  ภู่เงิน หน.สำนักปลัด เอื้อจิตต์  ภู่เงิน 
13 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 

 
 
 
       

ท่ี 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 

7 พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภา อบต.ถ้ำรงค์ พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วย อบต.ถ้ำรงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอำเภอบ้านลาด 
เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 5-19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รวม
ระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสมทบงบกลางกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี (โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายคลองท่อตากริ่งลงทุ่งดอนตะโก หมู่ท่ี 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี งบประมาณ 1,000,000 บาท (งบกลาง 500,000 บาท ท้องถิ่นสมทบ 500,000 บาท)) ซึ่งนายอำเภอ
บ้านลาด พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญสมัยท่ี 4 
ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี 5 – 19 ตุลาคม 2565 ได้ จึงได้มีการประชุมสภาฯในวันนี้ 

ท่ีประชุม - รับทราบ – 
   
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
และตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 
2565 ตามเอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คร้ังที่ 1 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ-ด้วยทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบงบ
กลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปตัวยู สายคลองท่อตากริ่งลงทุ่งดอนตะโก หมู่ ท่ี 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวั ดเพชรบุรี 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (งบกลาง 500,000 บาท ท้องถิ่นสมทบ 500,000 บาท) และเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ก่อนท่ี
จะมีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ เลขานุการสภาฯ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 43 ..... “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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 (1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่เกี่ยวกับด้านการ 
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 
10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ –ตามท่ีเลขาฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีสมาชิกสภาฯท่านใด
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. – เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เนื่องด้วยฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจ
รัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ในโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายคลองท่อตากริ่งลงทุ่ง
ดอนตะโก หมู่ ท่ี 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยได้รับงบ
สนับสนุนจากงบกลาง (ของรัฐบาล) 500,000 บาท ท้องถิ่นสมทบ (อบต.สมทบ) 500,000 บาท ประกอบกับได้รับ
การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำบลถ้ำรงค์ ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆในพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แต่เนื่องจาก อบต.ไม่ได้ต้ังจ่ายงบประมาณไว้และไม่สามารถ
โอนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ จึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายคลองท่อตากร่ิงลงทุ่ง
ดอนตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.ต้องสมทบงบประมาณ จำนวน 500,000 
บาท (ห้าแสนบาท) รวมท้ังโครงการอื่นๆ อีก 3 โครงการ ดังนั้น ผู้บริหารจึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับ
สถานะการเงินการคลังของ อบต.ดังนี ้
 ยอดเงินสะสมของ อบต.ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 16,029,958.45 บาท 
 หัก สำรองรายจ่ายตามระเบียบฯ    5,330,380.00 บาท  
 ( กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 3 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 43 (3), กันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน) 
 หัก เงินสะสมท่ีได้อนุมัติไว้ในคราวที่แล้ว    3,854,700 บาท 
 ดังนั้น เงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ 16,029,958.45–5,330,380.00 -3,854,700 = 6,884,878.45 บาท 
 บัดนี้ จึงขอแถลงให้สภาฯได้ทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพื่อขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์ใช้จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 1/2566 
……………………………… 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 บัดนี้ ผู้บริหาร จะขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบสถานะทางการคลัง 
ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
                    1. สถานะทางการคลัง 
                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 
28,565,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 28,565,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ซึ่งขณะนี้ อบต. มี 
                  - เงินทุนสำรองสะสม 17,708,078.57 บาท 
                  - เงินสะสม มีท้ังส้ินในปี 2565 คงเหลืออยู่  16,029,958.45 บาท (ยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2564) ได้กันเงินสะสมเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 ไว้ 
จำนวน5,330,380.00 บาท และได้หักเงินสะสมท่ีได้อนุมัติให้ใช้จ่ายได้ในคราวท่ีแล้ว จำนวน 3,854,700 บาท 
 ดังนั้น ทำให้มียอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่าย เพื่อดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้ จำนวน 6,884,878.45 บาท  
 ในครั้งนี้ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนท้ังส้ิน 1,495,000 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) 
เพื่อดำเนินโครงการจำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมท่ีดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีท่ีจำเป็น และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 
 2. เหตุผลท่ีต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ่ายได้ ประกอบกับ อบต.มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากถึงร้อยละ 89.85 ทำให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาเพียงร้อยละ 10.15 จึงไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาอย่างเพียงพอท่ีจะจัดบริการสาธารณะให้กับ
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  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

คร้ังที่ 1/2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

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

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน                                             ยอดรวม 1,495,000 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี ้
1.ด้านการเศรษฐกิจ   00300 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310                       ยอดรวม 1,495,000 บาท 

เหตุผล 
        เหตุผลท่ีต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณไป
ต้ังจ่ายได้ ประกอบกับ อบต.มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากถึงร้อยละ 89.85 ทำให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาเพียงร้อยละ 10.15  ทำให้ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาอย่างเพียงพอท่ีจะจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน และในการดำเนินงานของ อบต. ดังนั้นจึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ในครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 43 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ท่ีได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ รวมท้ังเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับดำเนินการตามนโยบาย เพื่อให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คร้ังที่ 1 / 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน ต้ังงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน                                                     1,495,000 บาท 
        1. ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง                                                ต้ังไว้รวม   1,495,000 บาท 
          ประเภทก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
 1) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายคลองท่อตากร่ิงลงทุ่งดอนตะโก หมู่
ท่ี 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 500,000 บาท 
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 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายคลองท่อตากริ่งลงทุ่งดอนตะโก หมู่ท่ี 5 
ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีขนาดขอบรางด้านในกว้าง 0.60 เมตร มีความลึก 0.80 
เมตร ความยาว 175 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคลองดังกล่าว เป็นคลองท่ีใช้ในการส่งน้ำสำหรับการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ต.ถ้ำรงค์ และ ต.ไร่มะขาม รวมท้ังเป็นคลองสำหรับระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมในฤดูน้ำหลาก แต่ปัจจุบันได้ชำรุด ทรุดโทรม จนไม่สามารถท่ีจะส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมี
การก่อสร้างและปรับปรุงให้สามารถใช้การได้ 
 2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนตะโกสนามวัวเกวียน หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำรงค์ งบประมาณ 
440,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนตะโกสนามวัวเกวียน หมู่ท่ี 5 ต.ถ้ำรงค์ จำนวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 
1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.80 เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 
เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยลงลูกรังปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 1,126.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบและบดทับ ตามแบบและรายการท่ี อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย  
 เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นท่ีและตำบลข้างเคียงท่ีได้
มาตรฐาน และใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้น รวมท้ังเป็นการป้องกันการบุกรุกทาง
สาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนอีกด้วย 
 3) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซุ้มประตูวัดถ้ำรงค์ และซอยข้างฌาปนสถาน
วัดถ้ำรงค์ หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำรงค์ งบประมาณ 152,000 บาท 
 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซุ้มประตูวัดถ้ำรงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร และปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างฌาปนสถานวัดถ้ำรงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบและรายการท่ี อบต.
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 
 เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้เป็นเส้นทางท่ีประชาชนใช้สัญจรไปมาท่ีได้มาตรฐาน และขนส่ง
สินค้าออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วม ส่งผลให้ถนนท่ีใช้สัญจรเกิดความเสียหาย
และมีน้ำท่วมขัง จำเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ อปพร.ริมทางถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำรงค์ 
งบประมาณ 403,000 บาท 
 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ อปพร.ริมทางถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี 4 เช่น กระเบ้ืองหลังคา 
ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสี ติดต้ังขอบประตูและหน้าต่าง ตามแบบและรายการท่ี 
อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย                     
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากอาคารศูนย์ อปพร.ริมทางถนนเพชรเกษมชำรุด มีสภาพชำรุด ทรุด
โทรม ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใหม้ีความพร้อมในการใช้
งาน รวมทั้งเพื่อรองรับการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 รวมเป็นเงินท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสมท้ังส้ิน 1,495,000 บาท จึงเสนอมาเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ –จากการท่ีท่านนายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม
ในการดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน  1,495,000 บาท นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
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ซักถาม ข้อสงสัย ต้องการอภิปรายหรือไม่ ...........ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม เพื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งท่ี 
1 /2566 ในครั้งนี้ ครับ ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขานับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสม  
 -สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 คน)  
 -สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 มติที่ประชุม – เห็นชอบ/อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามท่ีผู้บริหารเสนอ เพื่อดำเนินโครงการ 4 โครงการ 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,495,000 บาท อย่างเป็นเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 เสียง 
  
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 

พันโทเยี่ยม ดีมาก ประธานประชาคม หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค์ – ขอให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบระบบปิด-เปิดน้ำ
บริเวณทางลอดหมู่ 5 – หมู่ 6 เนื่องจากได้รับบอกกล่าวมาว่า ในช่วงฝนตกไม่สามารถใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว
ได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง 

นายบรรยง เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย – ทางลอดบริเวณหมู่ 5 หมู่ 6 ทางหมู่ท่ี 
6 ขอมอบให้ทาง อบต. ดูแลและรับผิดชอบเนื่องจากเกินศักยภาพท่ีทางหมู่บ้านจะดูแลได้  

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.– รับทราบและจะดำเนินการไขให้ เพราะได้ต้ังงบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมไว้แล้ว คาดว่าประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้จะสามารถดำเนินการได้ 

นายอำนวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำรงค์ – อยากให้แก้ไขเกี่ยวประตูน้ำบริเวณบ้าน
คลองยอ หมู่ท่ี 2 เนื่องจากได้รับการสอบถามจากชาวบ้านมาว่า จะได้การแก้ไขเมื่อใด 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.– ได้ต้ังงบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมไว้แล้ว แต่ยัง
สามารถดำเนินการได้ตอนนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงการทำนาท่ีต้องปิดเปิดน้ำอยู่ตลอด ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนท่ี
มีน้ำท่วมขังมาก เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน คาดว่าหลังจาการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะสามารถดำเนินการได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นางสาวสำรวย ดอกรัก รองนายกฯ –แจ้งว่า ด้วยจะมีการออกตรวจความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีตำบล

ถ้ำรงค์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงขอความร่วมมือสมาชิก อบต.ได้ร่วมออกตรวจหมู่บ้านกับฝ่ายปกครองด้วย 
สำหรับวันเวลาในการออกตรวจนั้น ทางฝ่ายปกครองจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป                  

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีก

หรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวนันี้ 
ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   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 เป่ียมสิน)                (นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม)    
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัย....................ครั้งท่ี.....................เมื่อ............................. 
    
 
                                           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นายบุญยืน ดีมาก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 


