
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที ่1/2565 

เม่ือวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 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 นายสุรพล    วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล    วงศ์เลขา 
6 นายบุญชู    ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู    ม่วงทอง 
7 นางสาวน้ำอ้อย  สว่างยิ่ง ท่ีปรึกษานายก อบต. น้ำอ้อย  สว่างยิ่ง 
8 นายบุญมี   นิ่มนวล ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญมี   นิ่มนวล 
9 นายประยงค์  สลิชะ กำนันตำบลถ้ำรงค์ ประยงค์  สลิชะ 
10 นายชัยชาญ   วาสนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ชัยชาญ   วาสนา 
11 นายบรรยง  เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 บรรยง  เอี่ยมสิน 
12 นายสุทิน   ชมภูทอง ประธานประชาคม หมู่ 6 สุทิน   ชมภูทอง 
13 นายพล จีวะ ประธานประชาคม หมู่ 4 พล จีวะ 
14 นางสุทิน หอยสังข์ แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สุทิน หอยสังข์ 

 
 

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 ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

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 นางทองเปลว จันทร์เพ็ชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์ ทองเปลว จันทร์เพ็ชร 
16 นางเอื้อจิตต์ ภู่เงิน หัวหน้าสำนักปลัดฯ เอื้อจิตต์ ภู่เงิน 
17 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
18 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
19 นางณัฏฐวดี กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฏฐวดี กายเพชร 
20 นายสมชาติ จันทร์งาม ผอ.กองช่าง สมชาติ จันทร์งาม 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าว
เปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วยสภา อบต.ถ้ำรงค์ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย
ท่ี 3 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จึงได้เรียกประชุมในวันนี้ วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 เพื่อ
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 1.2 เร่ือง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ อบต.ถ้ำรงค์  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าได้มีพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองช่าง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แทนผู้อำนวยการกองช่างคนเก่าท่ีย้ายไป ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 จึงขอให้ 
แนะนำตัวให้ท่ีประชุม ได้รับทราบ 
 (ผู้อำนวยการกองช่าง ได้แนะนำตัวให้ท่ีประชุมทราบ) 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 /2565 เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตาม
เอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม
สภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 การจัดกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล- ด้วยในวันศุกร์ ท่ี 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อเป็นการ
ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงได้จัดโครงการตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าท่ีทำการ อบต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 28 รูป เพื่อ
รับบิณฑบาต โดยมีกำหนดการดังนี้ 
 เวลา 06.00 -06.30 น. นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า 
 เวลา 06.30 น. -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี และเข้านั่ง
ประจำท่ี  
   -พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ 
   -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและพนมมือ 
   -ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (ผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพ) 
   -ประธานเข้านั่งประจำท่ี (เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล) 
   -ประธานสงฆ์ให้ศีล 
   -เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีล 
   -พระสงฆ์ให้ศีล 
   -ประธานกรวดน้ำ-รับพร 
   -ประธานกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บุชา 
   -ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
   - ประธานและผู้ร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   -พระสงฆ์ จำนวน 28 รูป รับบิณฑบาต 
   -เสร็จพิธี  
 จากนั้น พระสงฆ์จะนั่งรถท่ีจัดเตรียมไว้เพื่อรับบิณฑบาต จากประชาชน หมู่ 5 บ้านดอนตะโก และหมู่ 6 
บ้านหนองช้างตาย โดยใช้เส้นทางลอดบริเวณหน้าศูนย์ อปพร. หมู่ 4 ไปตามเส้นทางเข้าหมู่ท่ี 5 บ้านดอนตะโก ผ่าน
ศาลาบ้านดอนตะโก ไปตามคลองชลประทาน จนถึงทางเข้าวัดเขาพรหมชะแง้ หมู่ 6 ส้ินสุดท่ีศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6  
บ้านหนองช้างตาย สำหรับประชาชนผู้ร่วมทำบุญตักบาตร สามารถต้ังโต๊ะใส่บาตรหน้าบ้านของตนเองได้ 
 ส่วนการแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธี ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่งเครื่องแบบปกติสีกากี ประชาชนแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า 
 ที่ประชุม – รับทราบ 
 3.2 การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล –ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนิน
โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันท่ี 
19-21 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ โดยกำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล 6 ชนิดกีฬา กีฬา
พื้นบ้าน 3 ชนิดกีฬา และได้ทำการจับสลากแบ่งสายกีฬาแต่ละประเภทเสร็จส้ินแล้ว ซึ่งกำหนดการคร่าวๆ คือ  
 เวลา 13.00 น. นักกีฬาและผู้เข้าร่วมพิธี ต้ังแถวพร้อมหน้าท่ีทำการ อบต.ถ้ำรงค์ 
 เวลา 13.30 น. นักกีฬาและผู้เข้าร่วมพิธี เดินแถวเข้าสู่สนามโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 
 เวลา 14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
 เวลา 14.30 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
 เวลา 15.30 น. การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมรวม อบต. กับทีม อาวุโสเพื่อนนายก 
 เวลา  16.30 น. เสร็จส้ิน การแข่งขันกีฬาวันแรก 
 ส่วนการแข่งขันกีฬาวันท่ี 20-21 สิงหาคม 2565 จะเป็นการแข่งขันกีฬาตามตารางท่ีได้กำหนดไว้ 
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 ที่ประชุม – รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจง 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล – มอบ ปลัดฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล – ขอช้ีแจงให้ทราบ ดังนี้ 
 วาระ 1 รับหลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในช้ันต้นแล้ว เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 ดังนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์ 
 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารของ อบต.ถ้ำรงค์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา 
อบต.ถ้ำรงค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหาร อบต.ถ้ำรงค์ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 
 1) เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน 41,785,492.61  บาท 
 2) เงินสะสม 15,996,270.11  บาท 
 3) ทุนสำรองเงินสะสม 17,893,083.97  บาท 
 4) รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน .......-......โครงการ รวม........ - ........บาท 
 5) รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน......-.......... โครงการ รวม...........-........... บาท   
 1.2 เงินกู้คงค้าง...........–........... บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) รายรับจริงท้ังส้ิน 27,643,731.67    บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     211,687.10 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  314,077.18 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    111,356.55 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ . 896,007.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      15,050.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน                  2,250.00 บาท 



5 
 

 

    หมวดภาษีจัดสรร           14,679,142.59 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           11,413,541.25 บาท 
 2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     - บาท 
 3) รายจ่ายจริง จำนวน   22,241,306.43 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง            6,482,536  บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว)    9,555,751 บาท 
    งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,563,129.43 บาท 
    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)           691,950 บาท 
       งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)              23,000 บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)              924,940  บาท 
 4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         -      บาท 
 5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน  …………-………….บาท 
 
        รายรับ ปีงบประมาณ 2566 ประมาณการไว้ รวมท้ังส้ิน 28,565,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายรับ ประมาณการ 
2566 

1.หมวดภาษีอากร 
1.1ภาษีจัดเก็บเอง 
 1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 

400,000 

  2 ภาษีป้าย  200,000 
1.1.รวมภาษีจัดเก็บเอง 600,000 

1.2 ภาษีรัฐบาลจัดสรรให้  
ภาษีสุรา/สรรพสามิต 2,600,000 
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 820,000 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดสรรรายได้ 1 ใน 9 ประเภท 2,300,000 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (พรบ.กำหนดแผน) 8,700,000 
ภาษีธุรกิจ เฉพาะ 120,000 
ค่าภาคหลวงแร ่ 35,000 
 ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 25,000 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 550,000 

1.2.รวมภาษีที่ได้รับจัดสรร 15,150,000 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

 
500 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 300,000 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 500 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000 

ค่าปรับผิดสัญญา 10,000 
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร 1,500 
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ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร 500 
2.รวมรายได้จากค่าธรรมเนียม 315,000 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
3.1.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

 
100,000 

3.รวมรายได้จากทรัพย์สิน 100,000 
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
รายได้จากประปา 890,000 

4.รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 890,000 
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
5.1. ค่าขายแบบแปลน 

 
10,000 

5.รวมรายได้เบ็ดเตล็ด 10,000 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,915,000 

6.หมวดเงินอุดหนุน 
6.1.เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
11,500,000 

รวมทั้งสิ้น 28,565,000 
 

ร่างประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

รายการ ต้ังจ่ายปี2566 
แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมอืง)  
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 42,120 
เงินตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 
เงินค่าตอบแทนเลขานายก 86,400 
เงินค่าตอบแทนสมาชิก(ประธาน 11,220/เดือน,รองประธาน 9,180 /เดือน,เลขา 7,200 /เดือน ,สมาชิก 7,200/
เดือน 4  คน)  

676,800 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 
เงินเดือนฝ่ายประจำ  
 เงินเดือนพนักงาน 2,720,400 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล 126,000 
เงินประจำตำแหน่ง 126,000 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 529,920 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,780 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 3,542,100 
รวมงบบุคลากร 4,903,620 

งบดำเนินการ  
    ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 200,000 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 
ค่าเช่าบ้าน 30,000 

    รวมค่าตอบแทน 280,000 
    ค่าใช้สอย  
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ /ประเมินความพึงพอใจ 150,000 
ค่ารับรองและพิธีการ (ประชุม อปท.สัญจร) 30,000 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ( 03)  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการดูงานของ อบต. 150,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล / การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร /การทำแผนชุมชน /การจัดประชุมประชาคม /การ
ประชุม อบรม ชี้แจง ทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์/อบรมปลูกจิตสำนึก 

10,000 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนาของ อบต./อบรมคุณธรรม จริยธรรม 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 50,000 
โครงการ Big Cleaning Day  10,000 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี 5,000 
เฉลิมพระเกียรติวันแม่ 15,000 
เฉลิมพระเกียรติ ร.10 15,000 
วันสวรรคต ร.9 10,000 
โครงการป้องกันการทจุริต 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม การวางแนวเขตปกครอง การกั้นแนวเขตที่สาธารณะ การตรวจสอบแนว
เขตปกครอง การจัดทำพิกัดแนวเขตของ อปท. 

30,000 

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย  ร.5 และ ร.9 3,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 

รวมค่าใช้สอย 688,000 
   ค่าวัสดุ  
      วัสดุสำนักงาน 50,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 
      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  50,000 
       วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 10.000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 
      วัสดุอื่น 30,000 

รวมค่าวัสดุ 160,000 
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,128,000 

รวมงบดำเนินการ 1,128,000 
เงินอุดหนุน  
อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 10,000 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ตู้/ชั้นวางเอกสาร 2 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 
เก้าอี้ทำงาน 3 ตัวๆละ 1,500 เป็นเงิน 4,500 
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โต๊ะวางคอมฯ 1 ตัว  2,500 
เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบที่ Scan ได้  1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคาของ ICT) 7,500 
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก 2 เครื่องๆละ 4,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคาของ ICT) 8,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,500 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
-ปรับปรุงห้องประชุมตาลทอง (ทำเวที ผนังหลังเวที ปูพรมเวที บันได) 450,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 450,000 
รวมงบลงทุน 478,500 

รวมงานบริหารทัว่ไป 6,520,120 
งานบริหารงานคลัง  

งบบุคลากร  
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
 เงินเดือนพนักงาน 1,435,140 
เงินประจำตำแหน่ง 42,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 12,000 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1,597,140 
รวมงบบุคลากร 1,597,140 

งบดำเนินการ  
    ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (รวมตรวจผลงาน/การประเมินวิทยฐานะ) 100,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 
ค่าเช่าบ้าน 60,000 

    รวมค่าตอบแทน 200,000 
    ค่าใช้สอย  
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ(03)  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 50,000 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 

รวมค่าใช้สอย 240,000 
   ค่าวัสดุ  
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 
      วัสดุสำนักงาน 40,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 

รวมค่าวัสดุ 300,000 
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 740,000 

ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 
ค่าไฟฟ้า 800,000 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 50,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 880,000 
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รวมงบดำเนินการ 1,620,000 
ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์สำนักงาน  

ชั้นวางแฟ้มขนาด 2 ชั้น 2 ตู้ 5,000 
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 11,400 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 2,800 
เครื่องสำรองไฟ 800 VA 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,700 
รวมงบลงทุน 21,700 

รวมงานบริหารงานคลัง 3,238,840 
หน่วยตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน  

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
 เงินเดือนพนักงาน 369,480 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 369,480 
งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (รวมตรวจผลงาน/การประเมินวิทยฐานะ) 30,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 

รวมค่าตอบแทน 36,000 
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000 
-ค่าลงทะเบียนอบรม 30,000 
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 5,000 

รวมค่าใช้สอย 40,000 
รวมงบดำเนินการ 76,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
-เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,000 

รวมค่าครภุัณฑ์ 21,000 
รวมงบลงทุน 21,000 

รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 466,480 
1.รวมแผนงานบริหารทั่วไป  

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

งบดำเนินการ  
 ค่าใช้สอย  
โครงการอบรมสร้างความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชน 10,000 
ฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ 10,000- 
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 20,000 
โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 10,000 

รวมค่าใช้สอย 50,000 
รวมงบดำเนินการ 50,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
-ครุภัณฑ์ดับเพลิง  
-ครุภัณฑ์ถังดับเพลิง ประเภทผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 10ถังๆละ 1,070  10,700 

รวมค่าครภุัณฑ์ 10,700 
รวมงานป้องกันฯ 60,700 

2.รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

3.แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  

 งบบุคลากร  
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
เงินเดือนพนักงาน 409,320 
เงินประจำตำแหน่ง 42,000 

รวมงบบุคลากร       451,320 
 งบดำเนินการ  
      ค่าตอบแทน   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 20,000 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 

รวมค่าตอบแทน 28,000 
       คา่ใช้สอย  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 30,000 

รวมค่าใช้สอย 50,000 
ค่าวัสดุ  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 
วัสดุสำนักงาน 10,000 

รวมค่าวัสดุ 45,000 
รวมงบดำเนินการ(รวมค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ) 123,000 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 574,320 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบบุคลากร  
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
เงินเดือนพนักงาน(ครู) 328,600 
เงินวิทยฐานะ 67,200 
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 67,200 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 272,640 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 12,000 

รวมงบบุคลากร       747,640 
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 งบดำเนินการ  
      ค่าตอบแทน   
ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 30,000 

รวมค่าตอบแทน 40,000 
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าจ้างเหมาบริการ 108,000 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 30,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000 
โครงการเด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 8,000 
โครงการสง่เสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็ก 6,000 
โครงการป้องกันและระวังภัยให้เด็ก (เด็กจมน้ำ,อัคคีภัย,สวมหมวกนิรภัย) 10,000 
รายจ่ายเก่ียวเน่ือง  (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา เช่น อาหารกลางวัน ศพด.,เงินรายหัว คน
ละ 1,700.- )  

 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายอาหารกลางวัน ศพด. (วันละ 21 บ. 245 วัน )     ศพด.ถ้ำรงค์ 37 คน 190,400 
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ศพด.   (คนละ 1700 บ.) 37 คน        62,900 
โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนให้ ศพด. .คนๆละ 200 , อุปกรณ์การเรียน คนละ 200,เครื่องแบบนักเรียน คนละ 
300, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 รวม 37 คนๆละ1,130 

41,900 

 รวมค่าใช้สอย 517,200 
       คา่วัสดุ  

วัสดุสำนักงาน 10,000 
วัสดุคอมฯ 5,000 
วัสดุงานบ้างานครัว (นม ศพด /นม ร.ร.)  
อาหารเสริมนม (ศพด. ถ้ำรงค์ 37 คนๆละ 7.37 บ. 260 วัน)  70,900 
นม โรงเรียน คนละ 7.37 บ. 260 วัน (รร.วัดถ้ำรงค์ 128 คน เป็นเงิน 245,300 บ.,รร.วัดม่วงงาม 68 คน เป็นเงิน 
130,400 บ.,) 

375,700 

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 
รวมค่าวัสดุ 481,600 

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,038,800 
รวมงบดำเนินการ 1,038,800 

 งบเงินอุดหนุน  

อุดหนุน ร.ร. (อาหารกลางวัน) (196 คนๆละ 21 บ. 200 วัน) 
(รร.วัดถ้ำรงค์ 128 คนๆละ21 บาท 200 วัน เป็นเงิน 537,600 บาท, รร.วัดม่วงงาม 68 คนๆละ 21 บาท 200 วัน 
เป็นเงิน 285,600 บาท ) 

823,200 

รวมเงินอุดหนุน 823,200 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน  
ชั้นเก็บแฟ้มทรงต้ังแบบ 4 ชั้น มีล้อเลื่อน 1 ตู้  3,000 
ชั้นวางแฟ้ม 2 ชั้น 1,900 
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 1,900 
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 1 ตู้ 5,500 
โต๊ะวางคอม ฯ 2 ตัวๆละ 2,300.- 4,600 
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เครื่องสำรองไฟ 2 ตัวๆละ 2,500 .- 5,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 21,900 

รวมงบลงทุน 21,900 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,631,540 

3.รวมแผนงานการศึกษา  
4.แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

งบดำเนินการ  
ค่าตอบแทน   
ค่าใช้สอย  
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 10,000 
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข 120,000 

รวมค่าใช้สอย 190,000 
รวมงบดำเนินการ 190,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขฯ 190,000 
4.รวมแผนงานสาธารณสุข  

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์  
งบบุคคลากร  
 เงินเดือนพนักงาน 818,460 
เงินประจำตำแหน่ง 42,00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,680 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 20,000 

 รวมงบบุคลากร 1,041,140 
งบดำเนินการ   
ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 50,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 

รวมค่าตอบแทน 60,000 
ค่าใช้สอย  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 
ค่าลงทะเบียนอบรม 50,000 

รวมค่าใช้สอย 80,000 
ค่าวัสดุ  
วัสดุสำนักงาน 10,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 

รวมค่าวัสดุ 25,000 
รวมงบดำเนินการ 165,000 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง 22,000 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000 

รวมงบลงทุน 26,000 
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์ 1,232,140 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  
งบดำเนินการ  
ค่าใช้สอย  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 10,000 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูสู้งอายุ 20,000 

รวมค่าใช้สอย 30,000 
รวมงบดำเนินการ 30,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมฯ 30,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 30,000 

6.แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

งบดำเนินการ  
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ / จ้างเหมาบริการ 180,000 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ  
-โครงการชุมชนลดขยะ 20,000 
-โครงการอบรมจัดการขยะในครัวเรือน 10,000 

รวมค่าใช้สอย 210,000 
ค่าวัสดุ  
ค่าวัสดุอื่น 30,000 

รวมค่าวัสดุ 30,000 
รวมงบดำเนินการ 240,000 

รวมงานกำจัดขยะฯ 240,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 240,000 

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

งบดำเนินการ ค่าใช้สอย  
-โครงการอบรมค่ายเด็กรักดี 20,000 
-โครงการพัฒนาศักยภาพแม่บ้านและผู้นำชุมชน 50,000 
-โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน 20,000 
-โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ 10,000 
-โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000 
-โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมดนตรีเพ่ือสุขภาพ) 50,000 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด /หรือ ค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  50,000 

รวมงบดำเนินการ 220,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 220,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 220,000 
  

 8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
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งานกีฬาและนันทนาการ  
งบดำเนินการ  
    ค่าใช้สอย  
      ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งกีฬาตำบล 150,000 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 40,000 

รวมค่าใช้สอย 190,000 
รวมงบดำเนินการ 190,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 190,000 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

งบดำเนินการ  
ค่าใช้สอย  
โครงการวันลอยกระทง 10,000 
กิจกรรมเข้าพรรษา (แห่เทียน) 15,000 
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 10,000 
โครงการงานมรดกถ้ำรงค ์ 30,000 
โครงการอนุรักษภ์ูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 10,000 

รวมค่าใช้สอย 75000 
รวมงบดำเนินการ 75,000 

งบเงินอุดหนุน  
อุดหนุน งานพระนครคีรี  15,000 
อุดหนุนงานวัวเทียมเกวียน 100,000 
อุดหนนุ รร.วัดม่วงงาม (โครงการส่งเสริมเตรียมความพรอ้มเด็กก่อนวัยเรียน) 50,000 
อุดหนุน รร.วัดถ้ำรงค์ (โครงการสง่เสริมการสอนดนตรีไทยและดนตรีสากลสู่อาเซียน) 50,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 215,000 
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 290,000 

5.รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
 เงินเดือนพนักงาน 608,620 
เงินประจำตำแหน่ง 42,000 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 659,640 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 40,000 

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1,359,260 
รวมงบบุคลากร 1,350,260 

งบดำเนินการ ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 60,000 
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 10,000 
ค่าเช่าบ้าน 72,000 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 

    รวมค่าตอบแทน 147,000 
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 
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    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ(03)  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 30,000 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรงุ 100,000 

รวมค่าใช้สอย 200,000 
ค่าวัสดุ  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 
      วัสดุสำนักงาน 25,000 
       วัสดุก่อสร้าง 20,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 
วัสดุอื่น 30,000 

รวมค่าวัสดุ 305,000 
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 652,000 

รวมงบดำเนินการ 652,000 
รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,002,260 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบดำเนินการ  ค่าใช้สอย  
ค่าออกแบบ /รับรองแบบ 100,000 

รวมงบดำเนินการ (ค่าใช้สอย) 100,000 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
-โครงการก่อสร้างคลอง คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 (สายคลองนาคราง) ขอบรางด้านในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร 
ระยะทาง  130 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 

307,000 

- โครงการก่อสร้างคลองสง่น้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 2 บริเวณตรงข้ามบ้านป้าระเบียบ จากคลองชลประทานถึงลำห้วย
หมู่ที่ 2 ขอบรางด้านในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 

307,000 

-โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.  หมู่ที่ 3 (ต่อจากของเดิม) จากบ้านนางสุนันท์ ขันธ์ชัย ถึงฝายบ้านนายสมศักด์ิ 
อุทัยธรรม หมู่ที่ 3 ระยะทาง 110 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 

705,000 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนายอำนาจ ภู่เงิน ถึงบ้านนายสมพิศ ป้องกัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 159 เมตร หนาเฉลี่ย   0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 

326,000 

-โครงการก่อสร้างคลองสง่น้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 5 สายบ้านจ่าเก่ง ถึงบ้านนายประสิทธ์ิ (ต่อจากของเดิม) ขอบราง
ด้านในกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ระยะทาง 85 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 

252,000 

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บริเวณถนนหน้าฌาปนสถานวัดเขาพรหมชะแง้ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก0.50 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด 

311,000 

รวมงบลงทุน 2,208,000 
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,308,000 

6.รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,310,260 

10.แผนงานการเกษตร  

งานส่งเสริมการเกษตร  

งบดำเนินการ  
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติราชการฯ  
-โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตร 20,000 
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-โครงการ/กิจกรรมปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 
-โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรแบบอินทรีย์ 20,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 60,000 
งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  

งบดำเนินการ  
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ/ค่าจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงภูมิทศัน์) 220,000 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ  
-โครงการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000 
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำร ิ 20,000 
-โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและแหลง่น้ำธรรมชาติ 20,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมฯ 280,000 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร  
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพ้ืน ขนาด 3.5 แรงม้า 11,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,500 
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 291,500 

รวมแผนงานการเกษตร 571,500 
11.แผนงานการพาณิชย์  

งานกิจการประปา  
งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ/จ้างเหมาบริการ 150,000 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 
ค่าวัสดุ  
วัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ,กาว,ท่อน้ำ ฯลฯ) 50,000 

รวมงบดำเนินงาน 300,000 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์อื่น (ซับเมอร์ส วาล์วประตูน้ำ ฯลฯ) 100,000 

รวมงบลงทุน 100,000 
รวมงานกิจการประปา 400,000 

รวมแผนงานการพาณิชย ์ 400,000 
12.แผนงานงบกลาง  

งานงบกลาง  
สมทบกองทุนประกันสังคม 95,000 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ,กองทุนสวัสดิการชุมชน  170,000 
เบี้ยผู้สูงอายุ 5,890,000 
เบี้ยคนพิการ 904,800 
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 54,000 
   เงินสำรองจ่าย  154,000 
สมทบกองทุนทดแทน 10,000 
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จึงนำเรียนต่อท่ีประชุม เพื่อพิจารณา ซึ่งรายละเอียดได้แนบให้พร้อมหนังสือแจ้งประชุมแล้ว 
          นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - จากการช้ีแจงรายละเอียด ตามวัตถุประสงค์ของการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จำนวนเงินงบประมาณจำนวน 28,565,000 
บาท นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสาม 
กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  สมาชิกท่านใดต้องการ
อภิปรายขอเชิญครับ 
              ที่ประชุม -  ไม่มีผู้ขออภิปราย- 
              นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดต้องการท่ีสอบถามหรืออภิปรายในร่างงบประมาณท่ี
ผู้บริหารเสนอ หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดท่ีจะอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวาระท่ี 1 ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ 
 ท่านใดท่ีเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอให้
ยกมือ (ยกมือ 15 ท่าน )  
 ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอให้
ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
ในวาระท่ี 1 อย่างเป็นเอกฉันท์ จำนวน 6 : 0 เสียง 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - เมื่อท่ีประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯแล้ว ลำดับต่อไป
ขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือสมาชิกเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติฯ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (1) ให้แต่งต้ังจำนวนไม่น้อยกว่า 3 
คนแต่ไม่เกิน 7 คน ดังนั้น จึงขอหารือท่ีประชุมว่า เห็นควรแต่งต้ังกรรมการแปรญัตติกี่คน และมีท่านใดบ้าง 
 มติที่ประชุม   มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 3 คน โดยมีผู้เสนอดังนี้ 
          ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ต.ถ้ำรงค์  เสนอ นายอำนวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ผู้รับรอง 1) นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์  

รวมงานงบกลาง 7,277,800 
บำเหน็จ/บำนาญ  
 สมทบกองทุน กบท. (2%จากรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน) 341,300 

รวมบำเหน็จ/บำนาญ 341,300 
รวมงบกลาง 7,619,100 

7.รวมแผนงานงบกลาง 7,619,100 
รวมทุกแผนงาน 28,565,000 
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  2) นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ 
          ที่ประชุม - เห็นชอบ  
          นายอำนวย เปี่ยมสิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ เสนอ นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ผู้รับรอง 1) ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ถ้ำรงค์  
   2) นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ 
          ที่ประชุม - เห็นชอบ 
          นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค ์เสนอ นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
ต.ถ้ำรงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 ผู้รับรอง 1) นายอำนวย เป่ียมสิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์  
   2)นายบุญยืน ดีมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค์ 
 ที่ประชุม - เห็นชอบ 
 มติที่ประชุม – คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
  1.นายอำนวย เป่ียมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ 
  2 นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ 
  3.นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ 
           นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ  - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบจำนวนตามท่ีเสนอแล้ว ขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อเลือกประธาน  และเลขานุการ คณะกรรมการฯเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ
ต่อไป 
           พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ เลขานุการสภาฯ – ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ขอนัดคณะกรรมการแปร
ญัตติประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน  และเลขานุการ ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 คือในวันนี้ เวลา 13.30 น. ณ.ห้อง
ประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ 
           ที่ประชุม -    รับทราบ 
           นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย ดังนั้น จึงขอหารือท่ีประชุมว่า ควรกำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติ เป็นช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม และ
ไม่ควรน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  
 มติที่ประชุม – เห็นชอบให้กำหนดรับคำแปรญัตติจากสมาชิกฯท่ีมีความประสงค์จะแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 
8-10 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ท้ังนี้
ให้กรรมการมาอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรับคำแปรญัตติด้วย และกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อแปร
ญัตติในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงขอเชิญ
สมาชิกท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟัง/ร่วมประชุมในวันเวลา ดังกล่าว ท้ังนี้ ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งผู้บริหาร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมช้ีแจงด้วย  
 ที่ประชุม รับทราบ 
          พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.  - การแปรญัตตินั้น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
กระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
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รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45วรรคสาม(ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี ช่ัวโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น) และ ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ 
หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ท่ีกล่าวมาคือระเบียบการแปรญัตติ ดังนั้นหาก
ท่านใดท่ีต้องการแปรญัตติก็ให้ยื่นคำแปรญัตติได้ท่ีประธานกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2565 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   
 ที่ประชุม รับทราบ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ  - กระผมขอแจ้งกำหนดประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 
และ 3 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   
           ที่ประชุม -รับทราบ 
 4.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ –ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดฯ ว่า มีความประสงค์ท่ีจะโอน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังจ่ายงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องมีการโอน
งบประมาณเพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาฯเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 1)โอนลด 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค  
 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  หมู่ที่ 1   (เป็นโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี 2565 หน้า 108 ( 37/42)) งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
32,300 บาท ขอโอนลด 32,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท 
 -แผนงานการเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
 -โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์  (เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 
2565 หน้า 112 ( 41/42)) งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  18,080 บาท ขอโอนลด 
1,300 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 16,750 บาท   
 รวมโอนลด 33,600 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
 -โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 22,000 
บาท,โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท, โต๊ะทำงาน แบบ 3 ล้ินชัก ขนาด 120*60*75 ซ.
ม. จำนวน 1 ตัวๆละ 2,300 เป็นเงิน 2,300 บาท, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัวๆละ 2,200 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท, 
เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัวๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 33,600 บาท) งบประมาณอนุมัติ - 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท ขอโอนเพิ่ม 33,600 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 33,600 บาท   
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 เนื่องจาก งบประมาณไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่ จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพิ่มเติม 
หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์
ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ ขอให้ยก
มือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ จำนวน 6 : 0 เสียง  
  
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ท่านใดมีเรื่องแจ้ง/หารือต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 

นายสุรพล วงศ์เลขา ที่ปรึกษา นายกฯ – สอบถามเกี่ยวกับการโอนเปล่ียนแปลงโยกย้าย ได้มีการสอบถาม 
หรือช้ีแจงให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบหรือไม่ และเรื่องท่ีได้เสนอไว้ในการประชุมครั้งท่ีแล้ว เช่น การทาสีสะพาน 
ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายบอกทางต่างๆ ได้มีการสำรวจหรือตรวจสอบแล้วหรือไม่ อย่างไร 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.- สำหรับเรื่องท่ีได้สอบถามนั้น ผมได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ท่ีได้ให้อำนาจและท่ีได้กำหนดไว้ การโอนเปล่ียนแปลงโครงการต่างๆ ก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่
นั้นๆ ได้ทราบแล้ว และผมก็ให้อำนาจสภาฯ ดำเนินการโอน เปล่ียนแปลง ตามระเบียบกฎหมายท่ีได้ให้อำนาจไว้
แล้ว ดังนั้น เมื่อไม่เข้าใจ และไม่ทราบรายละเอียด ให้มาสอบถามผมโดยตรง หากไปถามท่านอื่น อาจได้คำตอบท่ีไม่
ชัดเจน และอาจสร้างความเข้าใจผิดๆได้ ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินโครงการต่างๆท่ีได้อนุมัติไว้ ส่วนโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยราชการอื่น ก็กำลังเร่งติดตาม สอบถามอยู่ จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายประยงค์ สะลิชะ กำนัน ต.ถ้ำรงค์ –ด้วยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า บริเวณโรงปุ๋ย มีการปล่อย

ให้วัวฝูงเข้าไปอยู่อาศัย จึงอยากสอบถามว่า สถานท่ีราชการปล่อยให้สัตว์เล้ียงของเอกชนไปอยู่ได้อย่างไร และใคร
เป็นผู้ดูแลบริเวณดังกล่าว 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.- เรื่องนี้ทางผมเองในฐานะผู้บริหาร จะไปดำเนินการตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าว และจะนำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นางทองเปลว จันทร์เพชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์- แจ้งท่ีประชุมขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง

ประชาชนในพื้นท่ีทราบเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยให้คว่ำภาชนะต่างๆท่ีมีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย หรือใส่ทรายอะเบส ในภาชนะท่ีจำเป็นต้องให้มีน้ำขัง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ท่ีมีการแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

-สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงนี้ทางอนามัยไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเท่าใดนัก จะ
ทราบก็ต่อเมื่อมาขอใบรับรองแพทย์เท่านั้น แต่คิดว่าน่าจะมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ไม่รุนแรง สามารถพักรักษาตัวเอง
ได้ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในพื้นท่ีท่ีผ่านมา มียอดผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ซึ่งท้ัง 3 รายไม่ได้รับการฉีด
วัคซีนเลย ดังนั้นจึงอยากรณรงค์ให้ผู้สูงอายุ ท่ีได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็มเกิน 3 เดือนแล้วให้มาฉีดเข็มท่ี 3 จะได้มี
ภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับโรคตัวใหม่ได้ เนื่องจากผู้สูงอายุหากได้รับเช้ือจะแสดงอาการรุนแรงกว่าคนหนุ่มคนสาว ทำ
ให้มีโอกาสท่ีจะเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงอยากขอความร่วมมือผู้นำทุกหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนท่ีฉีด
วัคซีนไปแล้ว  2 เข็ม ให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ได้ท่ี รพ.สต. ซึ่งจะดำเนินฉีดทุกวันศุกร์ สุดสัปดาห์ และ
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สามารถ Work In มาฉีดได้ตลอดเวลา หากประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการฉีดเข็มท่ี 4,5 ก็มาฉีดได้ ให้มาแจ้งได้ท่ี รพ.สต.
ทุกวัน เวลาราชการ ส่วนเวลาท่ีจะฉีดวัคซีนให้ คือ 09.00 – 12.00 น. 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีก

หรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวนันี้ ผม
ขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

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

(นายบุญยืน ดีมาก) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
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3.2 การแบ่งพื้นที่บางส่วนในที่ดินของ อบต.เปน็ทางสาธารณะ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ขอเชิญ นายกฯ ช้ีแจง 
นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.-เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ด้วยผมมีเรื่องท่ีจะเสนอ
ให้ท่ีประชุมได้พิจารณา คือ ผมอยากจะให้มีการแบ่งพื้นท่ีบางส่วนในท่ีดินท่ี อบต.จัดซื้อไว้จำนวน 14 ไร่เศษนั้น ใน
ส่วนท่ีติดกับท่ีดินของชาวบ้าน อยากกันพื้นท่ีในส่วนนี้ ระยะความกว้างประมาณ 3 เมตรตลอดแนวเขตเพื่อกันเป็น
ทางสาธารณะ และผมจะขอพื้นท่ีของชาวบ้านท่ีมีท่ีดินติดแนวเขตท่ีดินของ อบต.เพื่อขอทำเป็นทางสาธารณะ โดย
จะขอพื้นท่ีเข้าไปในท่ีดินของชาวบ้านกว้างประมาณ 3 เมตร รวมทางสาธารณะกว้าง 6 เมตร ซึ่งทางกว้าง 6 เมตร
นั้น จะเข้ามาทางพื้นท่ีของ อบต. 3 เมตร ของชาวบ้าน 3 เมตร รวมเป็น 6 เมตร ซึ่งจะได้แจ้งต่อช่างรังวัดท่ีจะมาทำ
การรังวัดในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมได้พิจารณาว่า จะเห็นชอบให้กันแนวเขตตลอดแนว 
กว้างประมาณ 3 เมตร เป็นทางสาธารณะ หรือไม่ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีนายกฯได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้กันพื้นท่ีบางส่วนของท่ีดิน อบต.เป็น
ทางสาธารณะ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้กันพื้นท่ีบางส่วนของท่ีดิน อบต.เป็นทาง
สาธารณะ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
มติท่ีประชุม –เห็นชอบให้กันพื้นท่ีบางส่วนของท่ีดิน อบต.เป็นทางสาธารณะได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 


