
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที ่1/2565 

เม่ือวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 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 ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ หัวหน้าสายตรวจประจำตำบล ทรงศิลป์ วันศุกร์ 
6 นายสมพร   ศิริวัฒนกุล ท่ีปรึกษานายก อบต. สมพร   ศิริวัฒนกุล 
7 นายประยงค์  สลิชะ กำนันตำบลถ้ำรงค์ ประยงค์  สลิชะ 
8 นายชัยชาญ   วาสนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ชัยชาญ   วาสนา 
9 นายสุรพล    วงศ์เลขา ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล    วงศ์เลขา 
10 นายบรรพต มามาก ท่ีปรึกษานายก อบต. สุรพล    วงศ์เลขา 
11 นายบุญชู    ม่วงทอง ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู    ม่วงทอง 
12 นายธนพนธ์ รัตนพิทักษ ์ ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญชู    ม่วงทอง 

 
 
 
 

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 
13 นางสาวน้ำอ้อย  สว่างยิ่ง ท่ีปรึกษานายก อบต. น้ำอ้อย  สว่างยิ่ง 
14 นายบุญมี   นิ่มนวล ท่ีปรึกษานายก อบต. บุญมี   นิ่มนวล 
15 นายบรรยง  เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 บรรยง  เอี่ยมสิน 
16 นายสุทิน   ชมภูทอง ประธานประชาคม หมู่ 6 สุทิน   ชมภูทอง 
17 นางอนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ  พุทธิกรณ์ 
18 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
19 นางสาวพรสินี มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรสินี มามาก 
20 นางสาววรรณา ท่ังทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประสัมพันธ์ วรรณา ท่ังทอง 
21 นายอัศวิน ประชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา อัศวิน ประชา 
22 นางทองเปลว  จันทร์เพ็ชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์ ทองเปลว  จันทร์เพ็ชร 

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

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วยสภา อบต.ถ้ำรงค์ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจำปี 2565  ระหว่างวันท่ี 1-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงได้เรียกประชุมในวันนี้ วันท่ี 9 
พฤษภาคม 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และด้านอื่นๆ จึงได้มีการ
ประชุมสภาฯในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 1.2 เร่ือง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ อบต.ถ้ำรงค์  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าได้มีพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2565 จึงขอให้ แนะนำตัวให้ท่ี
ประชุม ได้รับทราบ 
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แนะนำตัวให้ท่ีประชุมทราบ) 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คร้ังที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 /2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 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 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ช้ีแจง 
 พันจ่าเอกวีระศักด์ิ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ –ด้วยได้รับแจ้งจากกองช่างว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้นำ
ชุมชนและประชาชนหมู่ท่ี 2 ตำบลถ้ำรงค์ ว่า ประสบปัญหาเกี่ยวกับประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ไม่สามารถใช้
การได้ ทำให้มีน้ำทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือน และสวนผัก ผลไม้ จึงอยากให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข หรือ
ก่อสร้างประตู ปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นท่ีได้  กองช่าง ได้เข้าไปสำรวจและ
ตรวจสอบแล้วพบว่า เห็นควรก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังจ่ายงบประมาณไว้ จึง
จำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอสภาฯเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 1)โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค  
 -โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1   (เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 
2564 ท่ีได้กันเงินไว้แล้ว) (ข้อบัญญัติฯหน้า 106 ( 35/42)) งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  300,000 บาท ขอโอนลด 272,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 28,000 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายใหม่เป็น  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค 
 - โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ เพื่อก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อ
ระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1แห่ง และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 4 แห่ง ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่าย
เพิ่ม 272,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 272,000 บาท 
 2) โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 -โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา หมู่ 6 (ข้อบัญญัติฯหน้า 39/42) งบประมาณอนุมัติ 150,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000 บาทขอโอนลด 63,700 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 86,300 บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายใหม่เป็น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์  
 -โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต.พร้อมราวกันตกและประตูเหล็กสแตนเลส  เพื่อก่อสร้าง
เสาธง พร้อมราวกันตกและประตูสแตนเลส หน้าท่ีทำการ อบต.  ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 
– บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายเพิ่ม 63,700 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 63,700 บาท 
 3) โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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 1) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติฯหน้า 106 ( 35/42))งบประมาณ
อนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  28,000 บาท ขอโอนลด 28,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน – บาท 
 2) โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา หมู่ 6 (ข้อบัญญัติฯหน้า 39/42) งบประมาณอนุมัติ 150,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 86,300 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 66,300 บาท 
 3)โครงการปรับปรุงทางลอด หมู่ 6 (ข้อบัญญัติฯหน้า 40/42) งบประมาณอนุมัติ 66,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  66,000 บาท ขอโอนลด 66,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท 
 โอนไปต้ังจ่ายใหม่เป็น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 -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 งบประมาณท่ีต้ังจ่าย
ไว้ – บาท ขอโอนไปต้ังจ่ายเพิ่ม 114,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 114,000 บาท 
 เนื่องจาก งบประมาณไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนไปต้ังจ่ายใหม่ จึงนำเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีปลัดฯได้ช้ีแจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพิม่เติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ ขอให้
ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 3.2 การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ –ขอเชิญผู้บริหารฯได้ช้ีแจง 
นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. –ด้วยทางฝ่ายบริหาร มีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.25666-2570) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ฯลฯ ในโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผน หรือโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดขอให้ฝ่ายแผนฯได้ช้ีแจง 

นางสาวพรสินี มามาก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ- ด้วยทางผู้บริหาร มีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มเติมพัฒนา
ท้องถิ่น  ปี  2566 -2570 เพื่ อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ส่วนราชการต่างๆ  ซึ่ งตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นท่ีเพิ่มเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
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เพิ่มเติม ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว73 ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้พิจารณายกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ประกอบหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ี พบ 0023.3/ว 1100 ลงวันท่ี 
21 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดย อบต. ได้ดำเนินการจัดประชาคมตำบล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนั้นจึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 

นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ -ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ คิดว่าทุกท่าน
คงได้ตรวจสอบ และพิจารณาโครงการท่ีจะเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีท่านใดต้อง
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี   ผมจะขอมติท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ปี 
พ.ศ. 2566 – 2570 ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  

 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
-ท่านใดท่ีเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ปี พ.ศ.2566-2570 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยก

มือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
-ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตำบล ปี พ.ศ.2566-2570 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้

ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 มติที่ประชุม – รับทราบ/เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2566-2570 ได้อย่างเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –ท่านใดมีเรื่องแจ้ง/หารือต่อท่ีประชุม ขอเชิญ 
 นายบรรพต มามาก ที่ปรึกษานายกฯ – ฝากท่านผู้บริหาร ช่วยดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำจากคลองสู่ลำห้วย บริเวณบ้านจ่าเก่ง ม.5 บ้านดอนตะโก 

นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.–รับท่ีจะดำเนินการแก้ไขให้ โดยเบื้องต้นจะให้กองช่างไปตรวจสอบ 
นายสุรพล วงศ์เลขา ที่ปรึกษา นายกฯ –ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นท่ีประสานความร่วมมอืใน

การปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไปในทิศทางเดียวกัน และอยากให้นายกฯมี
เลขาส่วนตัวในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และถูกต้องตามระเบียบ 
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นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. – รับทราบ 
นางทองเปลว จันทร์เพชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค-์ขอรายงานสถานการณ์ของแพร่ระบาดของโรคโควิด – 

19 ขณะนี้ ในระดับประเทศพบผู้ป่วยมีจำนวนลดลง ในตำบลถ้ำรงค์มีผู้ป่วยวันละ 1-2 ราย ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 1 
ราย สถานการณ์โดยรวมดีข้ึน กังวลเกี่ยวกับงานบวช และงานแต่งงาน เนื่องจากเป็นแหล่งศูนย์รวมผู้คน มีการ
รับประทานอาหารร่วมกัน จึงอยากขอความร่วมมือทุกท่าน ทุกคน ทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. 
การฉีดวัคซีนจะช่วยในการลดความรุนแรงของโรคในระดับหนึ่ง ในขณะนี้ รพ.สต. รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนทุกวัน
พุธ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือผู้นำทุกฝ่ายได้โปรดช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนให้
ครบโด๊ส ตามท่ีกำหนดด้วย 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
นายอำนวย เป่ียมสิน สมาชิกสภา อบต. หมุ่ 2 ต.ถ้ำรงค์ – เสนอให้มีการย้ายประตูเปิด – ปิดน้ำ บริเวณ

บ้านคลองยอ ไปไว้บริเวณอื่น 
นายประยงค์ สะลิชะ กำนัน ต.ถ้ำรงค์ – การย้ายประตูเปิด – ปิดน้ำ บริเวณบ้านคลองยอ ควรจะมีการ

ประชาคมหมู่บ้าน สอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อน 
นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต. – รับท่ีจะนำไปพิจารณาดำเนินการ 
นางสาวสำรวย ดอกรัก รองนายกฯ อบต. – แจ้งเรื่องท่ีได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท่ีศาลากลางจังหวัด 

ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือผู้นำทุกคน ได้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีในการปลูกผักสวนครัวไว้
รับประทานในครัวเรือน และขอความร่วมมือให้ช่วยสนับสนุนการสวมเส้ือผ้าไทย ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีของเรามีท่ี
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

อีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันใน
วันนี้ ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้   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 เมื่อคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 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 ด้วยผมมีเรื่องท่ีจะ
เสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา คือ ผมอยากจะให้มีการแบ่งพื้นท่ีบางส่วนในท่ีดินท่ี อบต.จัดซื้อไว้จำนวน 14 ไร่
เศษนั้น ในส่วนท่ีติดกับท่ีดินของชาวบ้าน อยากกันพื้นท่ีในส่วนนี้ ระยะความกว้างประมาณ 3 เมตรตลอดแนว
เขตเพื่อกันเป็นทางสาธารณะ และผมจะขอพื้นท่ีของชาวบ้านท่ีมีท่ีดินติดแนวเขตท่ีดินของ อบต.เพื่อขอทำเป็น
ทางสาธารณะ โดยจะขอพื้นท่ีเข้าไปในท่ีดินของชาวบ้านกว้างประมาณ 3 เมตร รวมทางสาธารณะกว้าง 6 เมตร 
ซึ่งทางกว้าง 6 เมตรนั้น จะเข้ามาทางพื้นท่ีของ อบต. 3 เมตร ของชาวบ้าน 3 เมตร รวมเป็น 6 เมตร ซึ่งจะได้
แจ้งต่อช่างรังวัดท่ีจะมาทำการรังวัดในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 จึงขอนำเรียนต่อท่ีประชุมได้พิจารณาว่า จะ
เห็นชอบให้กันแนวเขตตลอดแนว กว้างประมาณ 3 เมตร เป็นทางสาธารณะ หรือไม่ 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามท่ีนายกฯได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจำนวนสมาชิกผู้เข้า
ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจำนวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดท่ีเห็นชอบให้กันพื้นท่ีบางส่วนของท่ีดิน อบต.
เป็นทางสาธารณะ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน ) ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้กันพื้นท่ีบางส่วนของท่ีดิน อบต.เป็นทาง
สาธารณะ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
มติท่ีประชุม –เห็นชอบให้กันพื้นท่ีบางส่วนของท่ีดิน อบต.เป็นทางสาธารณะได้ จำนวน 6 : 0 เสียง   
 


