
๑ 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์ ๒๕62  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.55 น. 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประคิน่  ทองมี ประธานสภาฯ ประค่ิน ทองมี  
2. นายนุกูล  เมืองรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นุกูล       เมืองรอด  
3. นายจรวย   เถาว์ช ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 จรวย     เถาวช์ู  
4. นายเจริญ   วงศ์พรัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เจริญ     วงศ์พรัด  
5. นางอนงค์  จันทร์เอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อนงค์  จันทร์เอียด  
6. นายวิทย์ธวัช   นาคะพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วิทย์ธวัช  นาคะพรหม  
7. นายบ าเพ็ญ   เงินคีรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ าเพ็ญ   เงินคีรี  
8. นางสาวอุมาพร ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อุมาพร ทองอุ่น  
9. นายมนัส   คลอดเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 มนัส  คลอดเพ็ง  

10. นางวงเดือน  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 วงเดือน สังข์ทอง  
11. นามสมพงศ์     คงทองเอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมพงศ์ คงทองเอียด  
12. นายสมศักดิ์     นาคแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมศักดิ์  นาคแก้ว  
13. นายสมโชค  ศรีรอด ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ สมโชค  ศรีรอด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสมหมาย    พรรณรังสี รองประธานสภาฯ  
2. นางสาวนิธินันท์  ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
3. นายพริม   สุขทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  
4. นายสมศักดิ์   รอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
5. นายเกษม    ไชยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
6. นายถาวร    ไพบูลย์ภัทรพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  
7. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
8. นายก าจัด  ทองมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
9. นายสมเกียรติ    ฤทธิขาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  

10. นายชนาธิป  แดงขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  
 

/ผู้เข้าร่วม.... 
 
 
 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสุวิทย์    เล็กพูล นายก  อบต. สุวิทย์  เล็กพูล  
2. นายสมบูรณ์   รักบางบูรณ์ รองนายก อบต. สมบูรณ์ รักบางบูรณ์  
3. นายพัทนันต์   นุ่นชู รองนายก อบต. พัทนันต์  นุ่นชู  
4. นายสมชาย    จันทร์เอียด เลขานุการนายก อบต. นิพนธ์  จันทร์เอียด  
5. นางสาววิไลวรรณ  วงศ์เมฆ ผู้อ านวยการกองคลัง วิไลวรรณ  วงศ์เมฆ  
6. นายภักดี  หนูทอง รองปลัด อบต.ป่าระก า ภักดี  หนูทอง  
7. นางสาวจันทรรัตน์  ลิบขาว เจ้าพนักงานพัสดุ จันทรรัตน์  ลิบขาว  
8. นายสิทธิยา  เงินคีรี ผู้อ านวยการกองช่าง สิทธิยา  เงินคีรี  
9. นายวีระยุทธ์  ศรีอักษร นิติกรช านาญการ วีระยุทธ์  ศรีอักษร  

 
 

นายสมโชค ศรีรอด เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบล ปรากฏว่าครบองค์ประชุมสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมแล้ว 
ประธานสภาฯ ได้ด าเนินการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี      
พ.ศ. 2562  

นายประคิ่น  ทองมี ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
ประธานสภาฯ  วาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นายประคิ่น ทองมี 1.1 การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2562 ตามท่ีนายก 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  

2562 และก าหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจ าปี 2563  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2561 (เมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2561) 

นายประคิ่น  ทองมี ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 รอบ เมษายน-กันยายน 2561)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.  ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่
เลขานุการฯ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมและตรวจรายงานการประชุม โดยที่ 

มีมติเป็นไปตามเดิม และได้เสนอประธานสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาอบต.      
ป่าระก า สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้าง ก็ขอเชิญครับ 

 

/นายประคิ่น.... 



๓ 

 

นายประคิ่น ทองม ี มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขบ้าง เชิญครับถ้าไม่มีกระผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงาน 
ประธานสภาฯสภาฯ การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2561 เมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

นายประคิ่น ทองม ี (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายประคิ่น ทองม ี 4.1 เรื่องพิจารณาญัตติการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี     
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2562 ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  

และวัน เริ่มประชุม ประจ าปี พ.ศ.2562 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี       
สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563  

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันตามความในมาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีให้สภาฯ ก าหนดและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข ฉบับ    
ที่ 2 พ.ศ. 2554 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ และข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี และเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาฯ ปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการ อบต. ด้วย และในการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 จึงจ าเป็นต้องก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจ าปีด้วย 

  สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ จะต้องก าหนดให้มีสมัยประชุมสภาฯ ดังนี้ 
1. ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 ว่าจะก าหนดให้มีกี่สมัย 
2. จะต้องก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัย 
3. จะต้องก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และระยะเวลาของ

สมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2563 กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอตามข้อ 1, 2, 3 โดยให้เสนอพิจารณาเป็นทีละประเด็น 

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอประเด็นที่ 1 เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2562 จะก าหนดให้มีกี่สมัย รวมสมัยนี้สมัยแรก แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ เสนอ 

นายมนัส   คลอดเพ็ง กระผมขอเสนออีก  3  สมัย รวมกับสมัยแรกนี้ด้วยเป็น 4 สมัย 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 

/นายประคิ่น.... 



๔ 

 

นายประคิ่น  ทองมี ขอสมาชิกรับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ   1. นายสมพงศ์  คงทองเอียด  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 2. นางวงเดือน  สังข์ทอง ส.อบต. หมู่ที่ 10 

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็น 4 สมัย 
  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอในประเด็นที่ 2 การก าหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของแต่ละสมัย ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ 

นายมนัส  คลอดเพ็ง กระผมขอเสนอสมัยประชุม ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่     

16 - 30 เดือนเมษายน 2562 
 สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่     

1 – 15 เดือนสิงหาคม 2562 
 สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่    

16 - 30  เดือนตุลาคม 2562 

นายประคิ่น ทองม ี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอถือตามมติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 

นายประคิ่น  ทองมี ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาในประเด็นที่ 3 การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัย
ประธานสภาฯ  สามัญ ประจ าปี 2563 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี           

พ.ศ. 2563 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ 

นายมนัส  คลอดเพ็ง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ส.อบต. หมู่ที ่9  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

 

นายประคิ่น  ทองมี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมด้วย 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ก าหนด 15 วัน 
ระหว่างวันที่ 1 – 15  เดือนกุมภาพันธ์  2563   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประคิ่น ทองมี ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ปรึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่าน กระผมขออนุญาตที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพายุปาบึกวันที่ 4 

มกราคม 2562  
  วันแรกที่มีการเกิดภัย ท่านนายกอบต. ได้มอบให้เลขานายกอบต. และเจ้าหน้าที่ 

ลงพื้นที่ช่วยเหลือเรื่องต้นไม้ที่ได้หักล้มทับเส้นทางคมนาคมจ านวนหลายสาย และต้นไม้ 
 

/ล้มทับบ้าน.... 
 



๕ 

 

ล้มทับบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนจ านวนหลายจุด บางจุดล้มทับสายไฟฟ้าและได้ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2562 ตลอด
ทั้งวันมีผู้มาแจ้งความเสียหายจ านวนมาก พร้อมมอบให้กองช่างอบต. ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบความเสียหายอีกครั้ง ในเรื่องของไฟฟ้ามอบให้ปลัดอบต. ได้ตรวจสอบและ
ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพนัง 

นายประคิ่น  ทองมี ต่อไปขอเชิญท่านนายก อบต. แจ้งความเสียหายทั้งหมด ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุวิทย์  เล็กพูล เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน สรุปความเสียหายที่อบต. ได้ให้การ 
นายก อบต.  ช่วยเหลือดังนี้ 

1. จ านวนผู้ได้รับความเสียหายทั้ง 11 หมู่บ้าน จ านวน 420 ราย ซึ่งได้แบ่งตามราย
หมู่บ้าน ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้แล้ว 

2. งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายโดยได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุกระเบื้องและอ่ืนๆ ตามเอกสาร
ที่ได้แจ้งให้แล้ว จ านวน 2 ครั้ง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 841,800 บาท 

นายประคิ่น ทองมี สมาชิกอบต. ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ หากไม่มีก็ขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เข้าร่วมประชุม กระผม

ขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เพียงแค่นี ้ขอขอบคุณ 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
(ลงชื่อ)     สมเกียรติ  ฤทธิขาบ       (ลงชื่อ)  สมโชค  ศรีรอด    บันทึกรายงานการประชุม                              

(นายสมเกียรติ ฤทธิขาบ)              (นายสมโชค  ศรีรอด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 
(ลงชื่อ)       ธนาธิป  แดงขาว                       (ลงชื่อ)     ประค่ิน  ทองมี  
            (นายธนาธิป  แดงขาว)                   (นายประค่ิน  ทองมี) 
                                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  
        
                                                      
(ลงชื่อ)           พิรม    สุขทอง 
                (นายพิรม   สุขทอง) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

 
 


