
 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำรงค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ / 25๖๓ 

เม่ือวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน 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.  นายรวม   ม่วงทอง    ท่ีปรึกษานายกอบต.  รวม   ม่วงทอง  
๕.  นายเสนาะ   เป่ียมสิน    ท่ีปรึกษานายกอบต.  เสนาะ   เป่ียมสิน 
๖.  นายบุญยง   สร้อยกล่ำ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓   บุญยง   สร้อยกล่ำ 
๗.  พ.ท.เยี่ยม   ดีมาก    ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เย่ียม   ดีมาก 
๘.  นายปลูก   จินดานุช    ประธานอสม.ต.ถ้ำรงค์  ปลูก   จินดานุช 
๙.  นายมานพ   ทองเก่า    ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔   มานพ   ทองเก่า  
๑๐ นายศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง   ผอ.รร.วัดถ้ำรงค์   ศักดิ์ชัย   กิ่งไม้กลาง 
๑๑ น.ส.ภัคจิรา   ผุดผ่อง    นักทรัพยากรบุคคล  ภัคจิรา   ผุดผ่อง 
๑๒ น.ส.ลลิตพรรณ   นิลสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลลิตพรรณ   นิลสุข 
๑๓ น.ส.วรรณา   ท่ังทอง    ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ วรรณา   ท่ังทอง 
   

 
 
 
 
 
 



 

-๒- 
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   ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมกิจกรรมงานแข่งขันเรือยาว และการจัดงานยังมี

ผู้บริจาคเพิ่มเติมเหลือเงินให้หมู่บ้านได้ใช้เป็นส่วนกลางอีกด้วย และอบต.ได้สนับสนุนการจัด
สถานท่ีงานลอยกระทงให้กับทางวัดถ้ำรงค์ และหมู่ ๔ ด้วย ซึ่งงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   

   ๑.๒   ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการท่ี ๙ ใน
วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยจะเริ่มงานต้ังแต่เวลา ๖.๐๐ น.มีกิจกรรมเล้ียงภัตตาหารพระ
และตักบาตรท่ีหน้าอบต.และพิธีถวายราชสดุดี ซึ่งได้เชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธาน 
และจะมีการปลูกต้นไทรเกาหลีเพิ่มเติมท่ีถนนคลองชลประทานหมู่ท่ี ๒ ด้วย 

   ๑.๓   แจ้งให้ทราบว่าอบต.จะจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน ท่ีรร.
บ้านลาดวิทยา ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากเป็นโครงการท่ีสำคัญจึงขอ
ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านช่วยกำชับผู้เข้าอบรมด้วย 

นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์ ๑.๔   แจ้งท่ีประชุมได้ทราบว่าจะมีการเลือกต้ังนายก และสจ.เพชรบุรี ในวัน
อาทิตย์ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งอำเภอบ้านลาดจะมีสจ.ได้ ๒ ท่าน ตำบลถ้ำรงค์อยู่ในเขต
เลือกต้ังท่ี ๑ และได้ส่งรายช่ือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้อนุฯ ไปแล้ว โดยจะมีหน่วย
เลือกต้ังท่ีศาลาบ้านท่ามะเฟือง  รร.วัดม่วงงาม อาคารเอนกประสงค์อบต.  ศาลาดอนตะโก  
และศาลาบ้านหนองช้างตาย โดยจะลงคะแนนต้ังแต่ แปดโมงเช้า ถึงห้าโมงเย็น 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธาน - ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแ ล้ว ท่ีได้ส่งไปให้แล้วพร้อม

ระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติ   
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ท่ี ๓ / ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๒)  เมื่อวันท่ี ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
                                                                                  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองด่วน 
ประธาน เรื่องวัดถ้ำเขาน้อยเกสโร ขอความเห็นชอบเปล่ียนช่ือวัด 
นายวิเชียร   ปลื้มจิตร์   ๓.๑  เนื่องจากวัดถ้ำเขาน้อยเกสโรได้ทำหนังสือ เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง

ขอมติท่ีประชุมสภาอบต. ในการขอเปล่ียนช่ือวัด จาก “วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร” เป็น “วัดพุทธ
เกสโร” เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา  และขอมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ในการเปล่ียนช่ือวัด จาก “วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร” เป็น “วัด

พุทธเกสโร” ดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องกระทู้ถาม   (ไม่มี) 
 



 

-๓- 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องญัตติอื่นๆ 
ประธาน มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นายวิเชียร  ปลื้มจิตร์ ๕.๑ ขอรายงานสรุปฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา (ตาม

รายละเอียดเอกสารท่ีแจกให้แล้ว ดังนี้ 
 คือ ประมาณการรายรับ  ๒๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท     รายรับจริง  ๒๖,๒๓๔,๔๓๖.๐๓ บาท 
      ประมาณการรายจ่าย ๒๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท     รายจ่ายจริง ๒๕,๑๒๙,๒๘๘.๒๕ บาท 
 
 ๕.๒  เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตาม

เอกสารท่ีได้แจกให้แล้ว)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากจำนวนแผนงาน กับโครงการท่ีได้
ดำเนินการได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดังนี ้

  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต      จำนวน ๙๑ โครงการ  ดำเนินการได้ ๓๒ โครงการ 
  ด้านการบริหารจัดการน้ำ     จำนวน  ๙  โครงการ   ดำเนินการได้ ๓ โครงการ 
  ด้านการบริหารจัดการ     จำนวน ๒๕  โครงการ   ดำเนินการได้ ๖ โครงการ 
  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ     จำนวน  ๘  โครงการ   ดำเนินการได้ ๑ โครงการ 
  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการได้ ๕โครงการ 
  ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน จำนวน  ๑๐ โครงการ  ดำเนินการได้ ๕ โครงการ 
   จะสรุปได้ว่าโครงการท่ีมีในแผนท้องถิ่นจำนวน ๑๕๒ โครงการ ดำเนินการได้ ๔๒ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๑ ซึ่งฝ่ายบริหารก็จะต้องรับไปกำหนดเป็นนโยบายต่อไป 
 
 ๕.๓    เรื่องการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล    โดยจะจัดประชุมต้ังแต่เวลาหกโมง

เย็น เป็นต้นไป ดังนี้ 
  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลาท่าน้ำยายพลับ ม.๑ 
  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลากลางบ้านม่วงงาม ม.๒ 
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลากลางบ้านถ้ำรงค์ ม.๓ 
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลากลางบ้านไร่สะท้อน ม.๔ 
  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลากลางบ้านดอนตะโก ม.๕ 
  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลากลางบ้านหนองช้างตาย ม.๖ 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชุมประชาคมตำบล ห้องประชุมอบต. เวลา ๘.๓๐ น. 
 
๕.๔   เรื่องนายอดุลย์   บัวสุวรรณ มอบเครื่องพรนิเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่น L – ๓๓๑๐ ราคา 
๔,๒๐๐ บาท ให้กับกองการศึกษาฯ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  และเห็นชอบให้รับเครื่องพรินเตอรไ์ว้เป็นครุภัณฑ์ของอบต.ต่อไป 
ประธาน        ขอเชิญผู้ร่วมประชุมแจ้ง ซักถามหรือหารือในเรื่องต่าง ๆ 
พ.จ.อ.ประหยัด   ม่วงทอง   -ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในรายการอาหารเสริมนม รร. ตรวจสอบ

แล้วพบว่ามีการลงจำนวนเงินผิดพลาด และให้มีการแก้ไขแล้ว  
   -ขอสอบถามเรื่องการซ่อมไฟฟ้าหมู่บ้าน และถนนคสล.สายหลังแพนท์ปูนด้วย 

นายมานพ   ทองเก่า   -ขอขอบคุณท่านายกท่ีดำเนินการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านแล้ว  กรณีท่อ
ระบายน้ำท่ีส่งน้ำเข้าลำห้วยอ่างหินพบว่ามีการทรุดตัวของถนนเนื่องจากช่วงนีน้้ำในลำห้วย
ม.๔ มีปริมาณมากควรเตรียมการแก้ไขด้วย  ส่วนเรื่องการกำจัดผักตบชวาในลำห้วยขอให้
มีการจัดหายาฉีดเพิ่มเติม  และกรณีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นท่ีบริเวณบ้านเจ้เมาท์ในช่วงฤดูฝน
ท่ีผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบถึงเขตไร่มะขามด้วยจึงควรให้มีการปรับทางไหลของน้ำต่อไปด้วย  

 



 

-๔- 
  และได้มีนโยบายจากอำเภอว่าจะมีโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำในตำบล โดยทางอำเภอจะ
ออกค่าวัสดุอุปกรณ์ให้แต่หมู่บ้านต้องหาแรงงานทำเอง ซึ่งได้สอบถามแล้วจะไม่สามารถหา
แรงงานได้ซึ่งน่าจะมีแนวทางปรับแก้ไขต่อไป 

นายบุญยง   สร้อยกล่ำ   -ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้สารวัตรน้อย ได้มาร่วมกันจัดการท่องเท่ียวรว่มกับหมู่ ๓ 
ด้วย และขอให้ทางผู้บริหาร และปลัดอบต.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนต่อไปด้วยใน
ลักษณะการท่องเท่ียวทั้งตำบล และฝากเรื่องการดูแลด้านความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางต่าง ๆ และในวันท่ี ๕ ธันวาคม นี้ฝากทางอบต.ขอพันธุ์ปลา
มาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลด้วย 

นายสมชาย   ทองมี   -ขอสอบถามกรณีการสร้างแพลอยน้ำในลำห้วยดอนตะโก แล้วสร้างปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เพราะก่อนจะทำอะไรควรถามชาวบ้านก่อน หรือการได้งบประมาณมาทำอะไรควรมีการ
แจ้งชาวบ้านด้วย และปลาในลำห้วยก็ควรให้ชาวบ้านจับกินได้เพราะเป็นวิถีชุมชน 

นายวิเชียร  ปลื้มจิตร์   -ขออนุญาตท่ีประชุมว่าขณะนี้ตำบลของเราในสายตาของคนภายนอกเห็นว่าเราเป็น
ตำบลต้นแบบ น่ามาอยู่มาเท่ียว มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาทำกิจกรรมและให้งบประมาณ
สนับสนุนชุมชน จึงอยากให้พวกเราเสียสละบ้าง และควรสนับสนุนกลุ่มท่ีมีความพร้อมและ
ถนัดในแต่ละด้าน และมีการแบ่งปันกันเพราะจะมีรายได้เข้ามาบ้านเรา ส่วนปัญหาของ
หมู่บ้านเราค่อยไปปรึกษาหารือร่วมกันอีกที และตอนนี้จังหวัดก็จะมีโครงการจะให้ตำบล
ถ้ำรงค์เป็นแหล่งอาหารของยูเนสโกอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะได้ช้ีแจงให้ทราบภายหลัง 

พ.ท.เยี่ยม ดีมาก  -ขอให้อบต.ตั้งงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาในลำห้วยท่ีไม่มีผู้ดูแล และควร
ระมัดระวงัในเรื่องของการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชด้วย 

นายศักด์ิชัย   ก่ิงไม้กลาง    -แจ้งท่ีประชุมให้ทราบว่าโรงเรียนวัดถ้ำรงค์กำหนดปิดเทอมวันท่ี ๑๔ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  และจะเปิดเรียนเทอมท่ีสอง ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  และทาง
โรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเปตองนักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ยังขาดงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีจะไปแข่งขัน จึงขอรับบริจาคเงินให้กับนักเรียนของเราด้วย 

สมาชิกอบต.ม.๒   -ขอสอบถามว่าอบต.จะมีโครงการกลบหลุมบ่อหรือไม่ 
นายสำฤทธิ์   อบแย้ม   - ขอแจ้งท่ีประชุมได้ทราบว่าขณะนี้อบต.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสรา้งโครงการ

ถนนคสล.หมู่ท่ี ๒ – ๓ สายเช่ือมต่อบ้านป้าเยาว์  และโครงการถนนคสล.สายหลังแพนท์
ปูนม.๓ ก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว  ส่วนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหอประชุมเอนกประสงค์ก็
อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  ส่วนเหมืองน้ำของหมู่ท่ี ๔ และ ๕ รอให้ชลประทานปิดน้ำจึงจะ
ดำเนินการได้ คาดว่าเดือนมกราคมหน้านี้คงทำได้ 

  กรณีท่อน้ำท่ีทำไว้สำหรับเอาน้ำเข้าลำห้วยม.๔ นั้น ขณะนี้พบว่าบริเวณท่อมีรอย
รั่วซึมอาจเป็นเหตุให้ถนนทรุดตัวได้ และจะได้แก้ไขในฤดูแล้งต่อไป ส่วนพื้นท่ีบ้านเจ้เมาท์
เป็นพื้นท่ีต่ำเมื่อฝนตกจะมีน้ำขังและก็ต้องช่วยเหลือโดยการสูบน้ำออกให้ ส่วนเรื่อง
ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้านก็ขอให้มาแจ้งเรื่องไว้ที่กองช่างก่อน และคาดว่าเดือนหน้าเราจึงจะ
ได้รับวัสดุไฟฟ้ามาดำเนินการให้ได้ตามลำดับ   และเรื่องการกลบหลุมบ่อถนนในหมู่บ้าน
หลังฤดูฝนก็จะให้ฝ่ายช่างไปสำรวจออกแบบแล้วจะนำเข้าท่ีประชุมสภาในเดือนกุมภาพันธ์
หน้าต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดอีก  จึงขอปิดประชุม 
 
       ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 



 

-๕- 
 
     
                  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   


