
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ / 25๖๓ (คร้ังที่ ๒) 

เม่ือวันที่  ๑๔ สิงหาคม 25๖๓  ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำรงค์ 
............................................................... 

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

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

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

ผู้ขาดประชุม    นายพงษ์   ตรีรัตนศักดิ์                 สมาชิกอบต. หมู่ ๓           (เสียชีวิต)     
ผู้ลาประชุม        -    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสำฤทธิ์   อบแย้ม    นายกอบต.      สำฤทธิ์   อบแย้ม   
2.  นายบรรจง   สิงหะ    รองนายกอบต.   บรรจง   สิงหะ 
3.  นายอดุลย์   บัวสุวรรณ์   รองนายกอบต.   อดุลย์   บัวสุวรรณ์ 
4.  นายสุจิน  กล่ินสน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  สุจิน  กล่ินสน 
๕.  นายเสนาะ   เป่ียมสิน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  เสนาะ   เป่ียมสิน 
๖.  นายบุญยง   สร้อยกล่ำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓   บุญยง   สร้อยกล่ำ 
๗.  พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกอบต.เข้าประชุมครบองค์ประชุม   นายประสิทธิ์  ดอก

นางแย้ม ประธานสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้เข้าประชุมร่วมสวด
พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  มอบผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงท่ีประชุมทราบ 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม ๑.๑   ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมกิจกรรมงานวันแม่ ท่ีผ่านมาซึ่งมีกิจกรรมตัก

บาตรท่ีริมถนนเพชรเกษม และทำบุญเล้ียงพระเพลและถวายพระพรท่ีอบต. ซึ่งงานสำเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ ๑.๒   ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับการอบรมโครงการป้องกันการทุจริตท่ีศาล
ปกครอง อ.ชะอำ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายงานตัว ๘.๓๐ น.ท่ีสถานท่ีอบรม ขอให้ทุก
ท่านพร้อมเพรียงกันด้วย 

   ๑.๓   ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการอบรม และให้เด็กไปค้นหาข้อมูลพืชต่างๆ ในศูนย์ฯ ด้วย  

   ๑.๔    ด้วยอบต.จะจัดทำโครงการชุมชนลดขยะ โดยกำหนดพื้นท่ีต้นแบบท่ีหมู่ท่ี ๓ 
และจะพาไปดูงานท่ีบ้านทุ่งพร้าว อ.ท่ายาง  ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะได้แจ้งเชิญให้
ทราบอีกครั้ง 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ท่ีได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๓ / ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑)  เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม 

๒๕๖๓  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
                                                                                  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 
ประธาน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๑  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีศูนย์อนุรักษ์พนัธุ์พืชมีต้นตาลท่ีใช้ทำประโยชน์ได้จำนวน ๑๘ 

ต้น (สำรวจเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓) และหากปล่อยให้บุคคลใดทำประโยชน์โดยอบต.
ไม่ได้อนญุาต ก็จะมีปัญหาการร้องเรียนจากคนอื่นท่ีต้องการทำประโยชน์เช่นกัน ดังนั้นเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ผู้บริหารจึงส่ังให้มีการสำรวจ และขึ้นทะเบียนต้นตาลใน
บริเวณพื้นท่ีดังกล่าว และจะให้มีผู้ท่ีสนใจมาประชุมเพื่อตกลงกัน โดยกำหนดการทำสัญญา
เช่าครั้งละสามปี โดยไม่ต้องทำการประมูล ซึ่งกรณีนี้ให้เป็นอำนาจการอนุมัติของสภา 
(เทียบเคียงได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
อปท. พ.ศ.๒๕๔๓)   

ประธาน ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการตกลงการเช่าต้นตาลโดยไม่ต้องประมูลเป็น

เวลาคราวละสามปี  แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีประมูล ผู้ท่ีเสนอราคาสูงสุดเป็นผู้
ได้ไป อาจจะเป็นเหมาท้ังหมด หรือรายต้นก็ได้ โดยกำหนดราคาเริ่มต้น ต้นละ ๒๐๐ บาท 
ต่อป ี

 



 

ประธาน ๓.๒  เรื่องวัดเขาพรมชะแง้ขอความเห็นชอบ 
  ด้วยวัดเขาพรมชะแง้ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ได้ทำหนังสือ พิเศษท่ี ๑๕/

๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีเขตป่าสงวน
เพื่อกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา  โดยขอให้สภาอบต.ถ้ำรงค์รับทราบ และพิจารณา
เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินพื้นท่ีของป่าสงวน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อไป (ตามเอกสารท่ีได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว)  

พ.จ.อ. ประหยัด   ม่วงทอง  ขอสอบถามว่าการท่ีสมาชิกลงมติไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างใดหรือไม่ 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   กรณีนี้หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์แล้วคงเป็นดุลพินิจส่วนบุคคลของการทำ

หน้าท่ีผู้แทนชุมชน/สมาชิกอบต.ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างใดในการท่ีวัดเขาพรมชะแง้จะขอ 
อนุญาตใช้ท่ีดินของป่าสงวน ซึ่งเราไม่ใช่ผู้พิจารณาอนุญาต คงเป็นการแสดงความคิดเห็นใน
ฐานะคนในชุมชนท่ีมีความคุ้นเคย หรือรู้จักกับทางวัดอยู่แล้ว เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตต่อไปตามระเบียบเท่านั้น และหากพิจารณาตามเจตนารมย์ของ
หนังสือนี้แล้วถือว่าวัตถุประสงค์ต่างๆ ของโครงการยังไม่มีการดำเนินการ หรือยงัดำเนินการ
ไม่สำเร็จแต่อย่างใด 

นายประชุม   เข็มกลัด    จากปัญหาการพัฒนาวัดเขาพรมชะแง้ท่ีผ่านมาคืออบต.ไม่สามารถทำถนนให้กับ
ชาวบ้านได้เพราะต้องผ่านพื้นท่ีป่า และการพัฒนาพื้นท่ีเขานั้นทางเจ้าอาวาสก็ต้องขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานทหารบ้าง และชาวบ้านให้ช่วยกันคนละเล็กละน้อยในการทำถนน
บ้าง ทำส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ บ้างเท่าท่ีจะทำได้ แต่ก็จะติดขัดในเรื่องท่ีเป็นพื้นท่ีป่า 
ท้ังท่ีวัดนี้ได้ต้ังมาหลายปีแล้วก็ตาม จึงอยากทำให้ถูกต้อง 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม    เห็นว่าทางวัดเขาพรมชะแง้ได้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพฒันาพืน้ท่ีอย่างต่อเนื่อง 
และปัจจุบันมีผู้มาทำกิจกรรมท่ีวัดจำนวนมาก และเคยขอให้อบต.ทำโครงการต่างๆ รวมทั้ง
ประสานไปยังหน่วยงานอื่นแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้เพราะติดขัดในเรื่องพื้นท่ี จึง
ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาด้วย 

นายบุญยืน   ดีมาก   เห็นว่าวัดสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว เหตุใดจึงเพิ่งมาขออนุญาตในตอนนี้ ส่วนกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบชัดเจน 

นายประชุม   เข็มกลัด   เนื่องจากแต่เดิมสมัยก่อนนั้นยงัไม่มีระเบียบกฎหมายท่ีชัดเจน แต่ในปัจจุบันนี้ทาง
วัดต้องการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามท่ีได้รับทราบตามกฎหมายใหม่ 

ประธาน    ขอให้มีการนับองค์ประชุม 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์    นับองค์ประชุมได้ ๑๐ ท่าน  (นายสบุิน   โตเที่ยง ไม่อยู่ในทีป่ระชุม) 
ประธาน  ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบในเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีเขตป่าสงวนเพื่อกิจกรรม

ทางด้านพระพุทธศาสนาของวัดเขาพรมชะแง้หรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ      ๙ เสียง (เฉพาะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีมติแล้วเท่านั้น) 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง (นายประสงค์   อำมฤต) 
  
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๓  เนื่องจากมีโครงการท่ีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๓๖๓ ท่ี

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติจากสภา  ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ท่ี ๕ งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖  งบประมาณ  ๕๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 

๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง และขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง รวม
งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท 
 



 

ประธาน ขอมติท่ีประชุม 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กันเงินตามรายการดังกล่าวได้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องกระทู้ถาม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
   เร่ืองพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

(วาระที่สอง) 
ประธาน ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลดำเนินการ และผลการประชุมให้สภาทราบ 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง  - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการมารับคำแปรญัตติระหว่างวันท่ี 

๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกฯท่านใดมายื่นคำแปรญัตติ หรือขอสงวนคำ
แปรญัตติ  อีกท้ังในการประชุมของคณะกรรมการฯก็มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ว่ามี
ความเหมาะสมดีแล้วให้คงร่างเดิมไว้  และไม่มีคณะกรรมการฯท่านใดขอสงวนความเห็นเพื่อ
แถลงต่อสภาฯ  ตามเอกสารท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  แต่มีบางประเด็นท่ีต้องการสอบถาม
ท่านนายกว่า เหตุใดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น จึงมีการใช้งบประมาณของหมู่ท่ี ๖ เพิ่มขึ้น 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   - ช้ีแจงว่าเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายปานยังมีระยะทางท่ี
ยังไม่ถึงถนนสายลำห้วยอยู่อีกไม่มาก และถือเป็นถนนสายสำคัญท่ีเช่ือมต่อหมู่ท่ี ๕ และหมู่ท่ี 
๖ อีกท้ังเป็นเส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในชุมชนอีกด้วย และสภาพพื้นท่ีของหมู่ท่ี ๖ ก็
เป็นพื้นท่ีป่าหลายไร่การพัฒนาหรือทำโครงการท่ีผ่านมาจึงมีไม่มากเหมือนหมู่อื่น 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  เห็นว่าท่ีประชุมได้มีการพิจารณากันพอสมควรแล้ว และไม่มีการอภิปรายเรียงตามราย

หัวข้อ  ผมจึงขอผ่านวาระนี้ไป  เพื่อเข้าสู่วาระท่ีสามต่อไปโดยไม่มีการลงมติ  
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม (ลงมติ) เชิญท่านสมาชิกฯ พิจารณาว่าจะให้ 

ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้ ด้วยเสียงเป็น 

เอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติอื่นๆ 
ประธาน ด้วยได้รับแจ้งจากกองสวัสดิการสังคม ว่าได้ใช้งบประมาณของสป.สช.จัดซื้อเครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink  Tank  Printer) ราคา ๔,๓๐๐บาท จำนวน ๑ 
เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการและงานสป.สช. และจะต้องลงบัญชี
ครุภัณฑ์ของอบต.ด้วย จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม เห็นชอบ และให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการต่อไป 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง   ขอสอบถามท่านนายกว่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังแพ้นท์ปูนได้

ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน หากจำเป็นก็ขอให้พิจารณาใช้งบฉุกเฉิน 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   โครงการดังกล่าวฝ่ายช่างได้ดำเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฎว่า

ชาวบ้านต้องการให้มีการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมประมาณสองจุดและเป็นช่วงทำนา  จึง
ต้องชะลอออกไปก่อนโดยต้องหางบประมาณมาวางท่อระบายน้ำก่อนท่ีจะทำโครงการนี้
เพราะหากวางท่อภายหลังก็จะต้องตัดคอนกรีตซึ่งจะมีความยุ่งยาก 

พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก     ขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขเรื่องสายไฟฟ้าพาดใกล้พื้นบริเวณหน้าบ้านของผมให้ด้วย 
เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย    และอยากขอให้อบต.สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
เพื่อใช้ในงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้



 

มีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มเพราะยังขาดอยู่ประมาณ ๔๐ คน ถ้าครบทางรัฐบาลจะ
ให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 

นายบุญยง  สรอ้ยกล่ำ   แจ้งให้ทราบว่ายินดีท่ีอบต.ได้คัดเลือกหมู่ท่ี ๓ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการทำ
โครงการลดขยะ และขณะนี้ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมาศึกษาพื้นท่ี
ชุมชนหมู่ท่ี ๓ จำนวน ๑๕ คน ประมาณ ๑ ปี หากมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ ก็ขอให้แจ้ง
ด้วยเพื่อจะได้ให้นักศึกษามาเรียนรู้และช่วยงานกันต่อไป 

นายสำฤทธิ์   อบแย้ม     จะรีบดำเนินการเรื่องสายไฟฟ้าให้ และจะรีบดำเนินการในโครงการท่ีค้างอยู่ให้ทัน
ส่วนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถให้กองทุนทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน หรือจะ
ให้ต้ังไว้ในกองสวัสดิการแล้วยืมไปใช้ก็ได้ 

ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดอีก  จึงขอปิดประชุม 
 
       ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
     
                       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์)  เลขานุการสภาฯ 
                              
                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
      พ.จ.อ.      

           (ประหยัด   ม่วงทอง) ประธาน 
    

                  
             (นายศราวิณ   จับใจ) กรรมการ              (นายบุญยืน  ดีมาก) กรรมการ  
 
 
 
                                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       
                                                                    (นายประสิทธิ์   ดอกนางแย้ม)    ประธานสภาอบต.ถ า้รงค์   


