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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 นายบุญมี นิ่มนวล ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญมี นิ่มนวล 
6 นายสมพร ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร ศิริวัฒนกุล 
7 นายอนุสรณ์ หนูแก้ว แทน ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ อนุสรณ์ หนูแก้ว 
8 นายชัยชาญ วาสนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ชัยชาญ วาสนา 
9 นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. ปลูก จินดานุช 
10 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
11 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
12 นางเอื้อจิตต์  ภู่เงิน หน.สำนักปลัด เอื้อจิตต์  ภู่เงิน 
13 นายสมชาติ   จันทร์งาม                  ผอ.กองช่าง สมชาติ   จันทร์งาม                  
14 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
15 นางสาวภัคจิรา ผุดผ่อง นักทรัพยากรบุคคล ภัคจิรา ผุดผ่อง 

 
 

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 
17 นางวรรณนิภา อยู่พรหมชาติ นักจัดการงานท่ัวไป วรรณนิภา อยู่พรหมชาติ 
18 นางสาวระพีพรรณ อิ่มสมบัติ นักวิชาการพัสดุ ระพีพรรณ อิ่มสมบัติ 
19 นางสาวอรุณี หินแก้ว นักตรวจสอบภายใน อรุณี หินแก้ว 
20 นางสาวจุฑาทิพย์ คลับคล้าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จุฑาทิพย์ คลับคล้าย 
21 นางสาววรรณา ท่ังทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ วรรณา ท่ังทอง 
22 นางสาวฉวีวรรณ สว่างจิตต์ คนงาน ฉวีวรรณ สว่างจิตต์ 
23 นางสาวสุนิสา อ่อนแสง นักวิชาการการเงินและบัญชี สุนิสา อ่อนแสง 
24 นายสุรพร อำมฤต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สุรพร อำมฤต 
25 นางสาวกนกอร กระทุ่มแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กนกอร กระทุ่มแก้ว 
26 นางสาวปาริฉัตร อำมฤต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ปาริฉัตร อำมฤต 

 
      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามท่ี อบต.ถ้ำรงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอำเภอบ้านลาด 
เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 9 – 23 กันยายน พ.ศ. 2565 รวม
ระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และเรื่องอื่นๆ ซึ่งนายอำเภอได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี 9 – 23 
กันยายน 2565  จึงได้มีการประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
1.2 การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล 

 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ตามท่ี อบต.ถ้ำรงค์ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด 
ในระหว่างวันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2565 นั้น ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และผู้นำฝ่ายปกครองทุกๆ
ท่าน ท่ีได้ร่วมด้วยช่วยกันให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสต่อๆไป คงจะได้รับ
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างดีเช่นนี้อีก 
 ที่ประชุม – รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 ตามเอกสารท่ีแจกให้  มีท่านใดท่ีต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอมติท่ีประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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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 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 
งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  100,000 บาท ขอโอนลด 75,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 25,000 บาท 
 รวมโอนลด 75,000 บาท      
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
 - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 75,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง เพื่อฉีดพ่นในการควบคุมและกำจัดแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค 
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ และแมลงอื่นๆ สำหรับอาคารสำนักงาน โรงเรียน แหล่งชุมชน ร้านอาหาร 
สวนสาธารณะ คอกสัตว์ หรือท่ีอยู่อาศัย  งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  75,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 75,000 บาท 
 2) โอนลด  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 
งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  25,000 บาท ขอโอนลด 24,100 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 900 บาท 
 รวมโอนลด 24,100 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 -ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ งบประมาณ 
24,1000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ัง
จ่ายใหม่  24,100 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 24,100 บาท  
 3)โอนลด 
 1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 
งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  900 บาท ขอโอนลด 900 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน – บาท 
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 2) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บาท ขอโอนลด 29,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 21,000 บาท  
 รวมโอนลด 29,900 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ 29,900 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 งบประมาณ
ท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  29,900 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 29,900 บาท 
 4) โอนลด 
 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  21,000 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 6,000 บาท 
 รวมโอนลด 21,000 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่  15,000 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,000 บาท 
 5) โอนลด 
 1) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  6,000 บาท ขอโอนลด 6,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท 
 2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน 
ประเภทค่าใช้สอย โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนหรือระดับความคิดหรือจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ ต้ังจ่าย
ไว้ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บาท ขอโอนลด 16,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 4,000 บาท 
 รวมโอนลด 22,000 บาท 

โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 

บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไป
ต้ังจ่ายใหม่ 22,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 22,000 บาท 
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6) โอนลด 
แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย  
1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนหรือระดับความคิดหรือจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ ต้ังจ่ายไว้ 20,000 

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  4,000 บาท ขอโอนลด 4,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท 
2) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม ต้ังจ่ายไว้ 20,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บาท ขอโอนลด 18,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 2,000 บาท 
รวมโอนลด 22,000 บาท 
โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 

บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไป
ต้ังจ่ายใหม่ 22,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 22,000 บาท 

7) โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบดำเนินการ 
ประเภทค่าใช้สอย  
 1)โครงการจัดงานวันมรดกถ้ำรงค์ ต้ังจ่ายไว้ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บาท 
ขอโอนลด 20,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท 
 2) โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ต้ังจ่ายไว้ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
10,000 บาท ขอโอนลด 3,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 7,000 บาท 
 รวมโอนลด 23,000 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายโครงการใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 -ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง พร้อมผ้าใบ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 23,000 บาท             
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง พร้อมผ้าใบ จำนวน 1 หลัง  (ราคาพาณิชย์,นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่ 23,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
23,000 บาท 
 เนื่องจาก ท้ัง 7 โครงการงบประมาณไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ จึงนำเรียนให้
ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
 -ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ได้  จำนวน 6 : 0 เสียง  
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 3.2 การขอความเห็นชอบในการกระทำกิจการนอกเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือท่ี พบ 76603/501 
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขออนุญาตทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยหนังสือดังกล่าวแจ้ง
ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2566 จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่บ้านนายประจวบ ทับจิตต์ หมู่ 1 ต.ท่า
เสน – สะพานข้ามคลองชลประทาน ม.1 ต.ถ้ำรงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,125 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร แต่เนื่องจากมีพื้นท่ีในการก่อสร้างถนนบางส่วนอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ระยะทางประมาณ 113 เมตร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตร 73 การทำกิจการนอกเขตร่วมกัน จึง
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำเรื่องการทำกิจการนอกเขตเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป และจัดส่งมติการประชุมสภาฯให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าเสน ทราบด้วย 
 ข้อกฎหมาย  
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตร 73 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การ
บริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อทำกิจกรรม
ร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 
 ดังนั้น การทำกิจการนอกเขต ต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีถนนนั้น
ต้ังอยู่ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีท่านใดต้องการท่ีจะ
สอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้า
ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 ท่านใดท่ีเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ก่อสร้างถนนในเขตพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ได้ ขอให้ยก
มือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
 ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ก่อสร้างถนนในเขตพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ ขอให้ยก
มือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน ก่อสร้างถนนในเขตพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ได้  
จำนวน 6 : 0 เสียง 
 3.3 การรับโอนทรัพย์สินจากจังหวัดเพชรบุรี 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญปลัดฯได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรี ตาม
หนังสือ ท่ี พบ 0017.3/11565 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนสินทรัพย์ของจังหวัด ซึ่งหนังสือ
ดังกล่าวแจ้งว่า กรมจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินในระบบ NEW GFMIS THAI ท่ี
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ได้จากการเบิกจ่ายภายใต้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2564 และประสงค์
จะโอนรายการทรัพย์สินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นหน่วยรับโอน ได้แก ่
 1) เขื่อนป้องกันตล่ิงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1 บ้านท่ามะเฟือง ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มูลค่าท่ีรับ
โอน 7,492,831.73 บาท (วันท่ีได้มา 16 ก.ย. 57 ราคาทุนวันท่ีได้มา 8,895,500 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม 
1,402,668.27 บาท) 
 2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันท่าไร่สวนสัตว์ บ้านม่วงงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มูลค่าท่ีรับโอน 
701,427.71 บาท (วัน ท่ีได้มา 25 เม.ย. 59 ราคาทุนวัน ท่ีได้มา 1,908,943 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม 
1,207,515.29 บาท) 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี 
กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วรรค 2 1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 ดังนั้น จากหนังสือข้างต้น การรับโอน หรือรับมอบทรัพย์สิน ต้องให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบด้วย 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีท่านใดต้องการท่ีจะ
สอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้า
ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
          ท่านใดท่ีเห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินจากจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 รายการ ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน) 
 ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบใหร้ับมอบทรัพย์สินจากจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 รายการ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์รับมอบทรัพย์สินจากจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 
2 รายการ จำนวน 6 : 0 เสียง 
 3.4 การคดัเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบล กรณีครบวาระ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญปลัดฯได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้
มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตามคำส่ัง อบต.ถ้ำ
รงค์ ท่ี 678 / 2561 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ไปแล้วนั้น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจั ดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ 



8 
 

 

(7) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันท่ีออกคำส่ังแต่งต้ัง ซึ่งกรรมการตามข้อ 12 (3) ได้แก่ สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ จะครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้น จึงให้สภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ต่อไป 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีท่านใดต้องการสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่ีประชุมได้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯเพื่อคัดเลือกร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จำนวน 2 คน ขอเชิญ เสนอช่ือ ครับ 
 นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ – เสนอ นายบุญยืน ดีมาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 
1 ต.ถ้ำรงค์  ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
 ผู้รับรอง 1) ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ต.ถ้ำรงค์ 
   2) นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ- มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ก่อน
ลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
          ท่านใดท่ีเห็นชอบให้ นายบุญยืน ฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน) 
 ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้นายบุญยืน ฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้นายบุญยืน ฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จำนวน 6 : 0 เสียง 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ คนท่ี 2 ขอเชิญท่ีประชุม เสนอช่ือ ครับ 
 นายประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ต.ถ้ำรงค์ – ผมขอเสนอ นายมุขพล สว่างยิ่ง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ต.ถ้ำรงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์  
 ผู้รับรอง 1) นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ถ้ำรงค์ 
   2) นายบุญยืน ดีมาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ถ้ำรงค์  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ- มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม ก่อน
ลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
          ท่านใดท่ีเห็นชอบให้ นายมุขพล ฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน) 
 ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้นายมุขพล ฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้นายมุขพลฯ ร่วมเป็น คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จำนวน 6 : 0 เสียง 
 3.5 ญัตติการขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล- ตามท่ีสภา ฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการ
โอนงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังว่า อาจไม่
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีได้รับการอนุมัติไว้ได้ทันภายในส้ินปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ใน
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กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
      -ฯลฯ- 
 ดังนั้น จึงขอรายงานเพื่อขอความเห็นชอบในการอนุมัติกันเงินในโครงการ ดังต่อไปนี้  
 ค่าครุภัณฑ์ 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 75,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง เพื่อฉีดพ่นในการควบคุมและกำจัดแมลงท่ีเป็นพาหะนำโรค เช่น 
ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ และแมลงอื่นๆ สำหรับอาคารสำนักงาน โรงเรียน แหล่งชุมชน ร้านอาหาร สวนสาธารณะ 
คอกสัตว์ หรือท่ีอยู่อาศัย   
 2) ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ งบประมาณ 
24,1000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 
 3) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 29,900 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 
 4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด 
 5) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 44,000 
บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด  
 6) ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง พร้อมผ้าใบ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 23,000 บาท             
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง พร้อมผ้าใบ จำนวน 1 หลัง (ราคาพาณิชย์ ,นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  
 รวมจำนวน  6 รายการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  211,000.- บาท จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – จากท่ีปลัดฯได้นำเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดต้องการ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุม
วา่ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน)  
 -ท่านใดไม่เห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันขอให้ยกมือ(ไม่มีผู้ยกมือ ) 
 มติที่ประชุม –ท่ีประชุมเห็นชอบให้กันเงินในการดำเนินโครงการกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ีเสนอ 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จำนวน 6 : 0 เสียง   
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องอื่นๆท่ีต้องการแจ้งต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 
 นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.– แจ้งผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 1) ขณะนี้ได้มอบหมายกองช่าง สำรวจส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล ได้
ดำเนินการไป และส่ิงก่อสร้างเหล่านั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้สภา อบต. ได้ให้ความเห็นชอบ ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13/1 และ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 เพื่อจะได้ส่ง
เรื่องขออนุญาตไปยังป่าไม้จังหวัด ต่อไป 
 2) แจ้งความคืบหน้ากรณีติดต้ังไฟส่องสว่างรายทาง ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว 
 3) ขณะนี้ได้ประสานงานให้กรมทางหลวง มาสำรวจและออกแบบบริเวณทางลอด ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 
เช่ือมต่อกับหมู่ท่ี 5 แล้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ความสะดวกในการกลับรถ และแก้ไขปัญหาน้ำ
ระบายไม่ทันในช่วงท่ีฝนตกหนัก 
 4) สำหรับโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆท่ีได้เสนอไป อยู่ระหว่าง
รอหนังสือแจ้งใบจัดสรร เพื่อจะได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างต่อไป 

ที่ประชุม – รับทราบ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่  

หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอ
ปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   12.50   น. 
  
 
 
 

       พันจ่าเอก              ผู้จดบันทกึ           (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.................................... ครั้งท่ี.............................เมื่อวนัท่ี............................ 
    
 
                                           (ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นายบุญยืน ดีมาก) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 


