
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ / 25๖๓  
วันที่  ๓๐  มีนาคม  25๖๓   
ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 

............................................................... 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม 
นายประชุม   เข็มกลัด 
นายบุญยืน   ดีมาก 
นายประสงค์   อำมฤต 
นายเยี่ยม   ภู่พวง 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง 
นายศราวิณ   จับใจ 
นายสุบิน   โตเท่ียง 
นายสมชาย   ทองมี 
นายชัน   สมรมิตร 
นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกอบต.หมู่ 1 
สมาชิกอบต.หมู่ ๑ 
สมาชิกอบต.หมู่ 2 
สมาชิกอบต.หมู่ 3 
สมาชิกอบต.หมู่ 4 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔ 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕ 
สมาชิกอบต.หมู่ ๖ 
เลขานุการสภาฯ 
 

ประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม 
ประชุม   เข็มกลัด 
บุญยืน   ดีมาก 
ประสงค์   อำมฤต 
เย่ียม   ภู่พวง 
ประหยัด   ม่วงทอง 
ศราวิณ   จับใจ 
สุบิน   โตเท่ียง 
สมชาย   ทองมี 
ชัน   สมรมิตร 
วิเชียร   ปล้ืมจิตร์ 
 

ผู้ขาดประชุม     
๑.  นายพงษ์   ตรีรัตนศักดิ์     สมาชิกอบต. หมู่ ๓     (เสียชีวิต)     
ผู้ลาประชุม     - 
๑.  นางสาวศิริพร   สะธรรม     สมาชิกอบต. หมู่ ๒    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสำฤทธิ์   อบแย้ม    นายกอบต.      สำฤทธิ์   อบแย้ม   
2.  นายบรรจง   สิงหะ    รองนายกอบต.   บรรจง   สิงหะ 
3.  นายอดุลย์   บัวสุวรรณ์   รองนายกอบต.   อดุลย์   บัวสุวรรณ์ 
4.  นายณฐธนพล   พิมพ์ทอง   เลขานุการนายกอบต.  ณฐธนพล   พิมพ์ทอง 
๕.  นายศุภกร   ทองกล่ำ    ท่ีปรึกษานายกอบต.  ศุภกร   ทองกล่ำ 
๖.  นายสุจิน   กล่ินสน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุจิน   กล่ินสน 
๗.  นายรวม   ม่วงทอง    ท่ีปรึกษานายกอบต.  รวม   ม่วงทอง 
๘.  พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก  
๙.  นายมานพ   ทองเก่า    ผญบ.หมู่ ๔   มานพ   ทองเก่า 
๑๐ นายชัยชาญ   วาสนา    ผญบ.หมู่ ๑   ชัยชาญ   วาสนา 
๑๑ นายเอนก   เล็กเครือสุวรรณ                        ผอ.กองช่าง   เอนก   เล็กเครือสุวรรณ 
๑๒ นายแก้ว   ทองพูล    ท่ีปรึกษานายกอบต.  แก้ว   ทองพูล 
๑๓ นางสาวภัคจิรา   ผุดผ่อง   นักทรัพยากรบุคคล  ภัคจิรา   ผุดผ่อง 
 
 
 
  
 
                                                           



 
-๒- 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓0 น. 
      เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกอบต.เข้าประชุมครบองค์ประชุม   นายประสิทธิ์   

ดอกนางแย้ม ประธานสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าประชุมร่วม
สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  มอบผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ ๑.๑ แจ้งให้ทราบว่าจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งให้อบต.ชะลอการจัดฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดปัญหาโควิด-๑๙ 
   ๑.๒ แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา โควิด-๑๙ ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วย

สะสม ๑,๓๘๘ คน เพิ่มจากวันก่อน ๑๔๓ คน  กลับบ้าน ๑๑๑ คน  เสียชีวิต ๗ คน  อยู่
โรงพยาบาล ๑,๒๗๐ คน  อาการหนัก ๑๗ คน 

    สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ ๗๒๑,๔๒๑ คน  (๒๐๒ ประเทศ)  เสียชีวิต 
๓๓,๙๕๖ คน  รักษาหาย ๑๕๑,๐๐๔ คน   ประเทศสหรัฐอเมริกาติดเชื้อสูงสุด ๑๔๑,๘๕๔ 
คน  ประเทศอิตาลี เสียชีวิตสูงสุด ๑๐,๐๒๓ คน 

   จึงขอให้ทุกท่านอยู่กับบ้านไม่ออกไปพบปะหรือที่ที่มีคนจำนวนมากถ้าไม่จำเป็น 
หรือออกนอกเขตจังหวัด และต้องรักษาระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ควรล้างมือด้วยสบู่
บ่อยๆ ล้างแอลกอฮอล์/เจล กินอาหารร้อนๆ และสวมแมสเมื่อต้องออกนอกบ้าน   และ
ขณะนี้อบต.อยู่ระหว่างจัดส่งแมส (หน้ากากอนามัย)ให้ครัวเรือนละสามช้ิน  โดยจะมอบให้ 
อสม.จัดส่งให้ และขอให้ลงช่ือรับไว้เป็นหลักฐานด้วย 

   ๑.๓ กรณีการจัดงานสงกรานต์ วันมรดกถ้ำรงค์ได้ประสานกับทางวัดถ้ำรงค์แล้ว
เห็นควรให้งดจัดไปก่อน รวมทั้งโครงการปลูกต้นตาลของศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ก็ขอเลื่อน
ออกไปด้วยเช่นกัน 

นายประชุม   เข็มกลัด   ๑.๔ กลุ่มท่องเท่ียวชุมชน ขอขอบคุณทางอบต. เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และทุกๆฝ่ายท่ี
ร่วมกันจัดงานปกป้องป่าดงยาง ที่ธกส.เป็นเจ้าภาพที่ผ่านมาซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง 
และขอฝากท่านนายกช่วยดูปริมาณน้ำในลำห้วยให้ด้วยเพราะเราได้รับงบทำแพลอยน้ำ
มาแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ   
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๑ / ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน   (เร่ืองจ่ายขาดเงินสะสม) 
ประธาน  มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   ๓.๑  เนื่องจากเป็นโครงการเดิมท่ีไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดขัดเรื่อง

ฤดูกาลและการทำนาปีท่ีผ่านมา จึงทำให้โครงการตกไป และปีนี้ชาวบ้านยังเห็นว่ามีความ
จำเป็นจึงเสนอโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. สายคลองไส้ไก่กลางทุ่งนา – ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ขนาดปากคลองกว้าง 1.80 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร  

 



                          -๓- 
 

ความลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 290 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการ
ของ อบต.ถ้ำรงค์ กำหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คิดเป็นงบประมาณค่า
ก่อสร้าง 288,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้า 28) 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 
    
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม ๓.๒  เนื่องจากขณะนี้ประปาถ้ำรงค์มีปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอ และโรงสูบน้ำท่ีคลอง

ยอก็มีปัญหาท่อค่อนข้างตันและมีระยะทางยาวทำให้ส้ินเปลืองค่ากระแสฟ้าในการส่งน้ำดิบ 
ซึ่งทางหน่วยงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้มาเจาะบ่อให้ท่ีบริเวณหลังวัดถ้ำรงค์ ซึ่งมีระยะทาง
อยู่ไม่ห่างจากโรงสูบและทางวัดก็ให้ความยินยอมแล้ว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
โครงการขยายระบบส่งน้ำและท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบต้ังแต่บ่อบาดาลหลังวัดถ้ำรงค์ ถึง บริเวณระบบประปาถ้ำ
รงค์ โดยใช้ท่อพี.วี.ซี. ขนาด Ø ๓ นิ้ว รวมระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๖ เมตร พร้อม
อุปกรณ์การสูบน้ำและหลังคา ตามแบบแปลนและรายการท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑หน้า ๖) 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม ๓.๓  เนื่องจากประปาถ้ำรงค์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว สภาพพื้นท่ีไม่เรียบร้อย 

ซึ่งทางวัดได้ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบให้เหมาะสมกับการท่ีเป็นพื้นท่ีผลิตน้ำ
กินน้ำใช้ภายหลังจากท่ีได้มีการปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้ำท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว จึงขอเสนอ
 โครงการปรับปรุงสถานที่ระบบผลิตประปา หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐ บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๖๒ ตารางเมตร 
รางระบายน้ำคสล. ความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร  ยาว ๕๑ เมตร ความลึกเฉล่ีย ๐.๓๐ 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และบ่อพักน้ำคสล. 
จำนวน ๑ บ่อ ทาสีอาคารและระบบผลิตน้ำประปา พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนและรายการท่ีอบต.ถ้ำรงค์กำหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย (ตามแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ หน้า ๖) 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 
ประธาน ๓.๔  เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องเจาะปูน(แย็ก) ในกิจการประปา และของ

กองช่าง แต่อบต.ไม่มีงบประมาณและแผนงานการจัดซื้อ นายบรรจง   สิงหะ รองนายก
อบต.ได้แจ้งความประสงค์มอบเครื่องเจาะปูน ยี่ห้อPUMKIN รุ่น J-SERIES ราคา ๖,๘๐๐ 
บาท จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของอบต.ต่อไป จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพื่อให้ลง
เป็นครุภัณฑ์ของอบต.ต่อไป 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 
 
ประธาน ๓.๕  เนื่องจากอบต.มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้ จึงขอโอน

งบประมาณจากเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท ไปต้ังจ่ายใหม่รายการ
จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว (ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอให้ท่ี 
ประชุมพิจารณา 



       
-๔- 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระที่ ๔   กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติอื่น ๆ  
ประธาน -  ขอให้เล่ือนการศึกษาดูงานออกไปก่อนจนกว่าจะพ้นปัญหาโรคติดต่อโควิด-๑๙ 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  - ช้ีแจงกรณีปัญหาประปาดอนตะโกน้ำขุ่น เนื่องจากระดับน้ำใต้ดินลดลงจึงมีตะกอน

มาก อบต.จึงต้องใช้วิธีล้างทราย เปล่ียนทรายบ่อยข้ึน และกำลังหาสถานท่ีเจาะบ่อน้ำดิบ
เพิ่มเติม ซึ่งก็ต้องคำนึงถึงการเข้าออกที่เหมาะสมโดยอาจเป็นการบริจาคหรือจัดซื้อท่ีดิน
ต่อไป 
     -กรณีปญัหาเกิดภัยแล้งน้ำในลำห้วยเริ่มลดน้อยลง โดยทางชลประทานได้มาต้ังเครื่อง
สูบน้ำท่ีคลองยอเพื่อผันน้ำไปทางท่าเสน ซึ่งตำบลเราจะได้รับน้ำมาบางส่วน โดยผมได้ใช้วิธี
ฝังท่อพีวีซีเข้าลำห้วยและวางกระสอบทรายดักน้ำให้เข้าลำห้วยอ่างหินและกะลาตาย แต่
ต่อมาพบว่ามีการถูกรื้อออก ส่วนของหมู่ท่ี๔ ทางท่านผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้ช่วยกันฝัง
ท่อเพิ่มเพื่อสูบน้ำและมีการเจาะด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่าน ส่วนทางท่าเสน และไร่
มะขามผมได้ประสานขอให้ทรัพยากรน้ำนำเครื่องสูบน้ำมาช่วย จึงขอให้ทุกฝ่ายเห็นใจกัน
เพราะปริมาณน้ำจากเข่ือนมีน้อยต้องแบ่งๆ กัน 

นายมานพ   ทองเก่า  -เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็น ชาวบ้านม.๔ จึงต้องช่วยกัน เพื่อให้มีน้ำในลำ
ห้วยและหลังศาลาอปพร.ด้วย จึงขอให้อบต.วางแผนทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำใน
ระยะยาวไว้ด้วย  ส่วนการวางท่อพีวีซีแทนเหมืองท่ีชำรุดข้างบ้านป้าเยาว์นั้นหากน้ำในคลอง
ชลไม่มากจริงก็จะไม่ดันน้ำออกมาถึงได้ 

พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง –ขอให้อบต.ดำเนินการทำประปาด่ืมได้ และหากมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้ว
ควรแจ้งผลให้ประชาชนทราบด้วยจะดีมาก 

นายประชุม   เข็มกลัด  - กลุ่มท่องเท่ียวฯ ขอให้อบต.เจาะบ่อบาดาลบริเวณโครงการแพลอยน้ำด้วยเพราะ
ช่วงนี้จะมีระดับน้ำน้อยมาก 

พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก  - ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าเรื่องน้ำประปาหรือน้ำในแหล่งธรรมชาติ 
กรณีน้ำประปาควรมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ  ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องต่างๆ ของอบต.ก็ยังมีความบกพร่องไม่ท่ัวถึงโดยเฉพาะท่ีหมู่ ๑     และเรื่องแหล่งน้ำ
ขอให้นายกประสานกับหน่วยงานทหารพัฒนาให้มาดูแลแก้ไขต่อไปด้วย 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม  - ช้ีแจงเรื่องกรณีประปาด่ืมได้ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีดี จะได้ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบว่าน่าจะกำหนดเป็นจุดบริการในตำบลเราได้   ส่วนเรื่องการเจาะบ่อบาดาลของ
แหล่งท่องเท่ียวก็จะได้ประสานทรัพยากรน้ำฯ มาดำเนินการให้  ส่วนเรื่องหอกระจายข่าว
ทางอบต.ได้มอบให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบแทบทุกวันโดยเป็นระบบไร้สาย 
อาจมีบางจุดท่ีขัดข้องหรือห่างไกลไม่ได้ยินบ้างก็จะได้ปรับปรุงต่อไป  ส่วนกรณีหน่วยทหาร
ช่างท่ี๑๓ ได้มาสำรวจพื้นท่ีเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำลำห้วยของตำบลถ้ำรงค์ท้ังหมดไปแล้ว แต่
น่าจะเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาด โครงการจึงหยุดชะงักไป ซึ่งผมจะได้ติดตามให้  กรณีการ
รักษาลำห้วยให้มีความสะอาด ในตอนนี้ก็จะมีท่ีหมู่ ๕ ท่ีชาวบ้านต้ังกลุ่มกันช่วยดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจึงเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งมาก โดยอบต.รับผิดชอบในเรื่องการกำจัดวัชพืชบริเวณริม
ตล่ิงให้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 



     -๕- 
  
ประธาน  เมื่อไม่มีเรื่องใดเสนออีกจึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาประชุมในครั้งนี้ 
 
                                                                                   ปิดประชุมเวลา    1๒.๓0 น. 
  
              วิเชียร   ปล้ืมจิตร์      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                (นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์)  เลขานุการสภาฯ 
 
                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
      พ.จ.อ.    ประหยัด   ม่วงทอง  

           (ประหยัด   ม่วงทอง) ประธาน    
        ศราวิณ   จับใจ                                                         บุญยืน  ดีมาก  
    (นายศราวิณ   จับใจ) กรรมการ                    (นายบุญยืน  ดีมาก) กรรมการ 
  
                                                        
                                                ประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       

                         (นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม)    ประธานสภาอบต.ถ า้รงค์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


