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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันอังคารที่ 30  เมษายน ๒๕62 เวลา 10.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๐๐ น. 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประคิ่น  ทองมี ประธานสภาฯ ประค่ิน ทองมี  
๒. นายสมหมาย    พรรณรังสี รองประธานสภาฯ สมหมาย  พรรณรังสี  
๓. นางสาวนิธินันท์  ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นิธินันท์   ทองอุ่น  
๔. นายนุกูล  เมืองรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นุกูล       เมืองรอด  
5. นายพิรม  สุขทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พิรม      สุขทอง  
6. นายจรวย   เถาว์ช ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 จรวย     เถาวช์ ู  
7. นายสมศักดิ์  รอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมศักดิ์  รอดทอง  
8. นายเจริญ   วงศ์พรัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เจริญ     วงศ์พรัด  
9. นายเกษม    ไชยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เกษม      ไชยยา  

10. นายก าจัด    ทองมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ก าจัด     ทองมี  
11. นางอนงค์   จันทร์เอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อนงค์  จันทร์เอียด  
12. นายถาวร    ไพบูลย์ภัทรพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ถาวร ไพบูลย์ภัทรพงศ์  
13. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 จิรวัฒน์  ชูทองค า  
14. นายบ าเพ็ญ  เงินคีรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ าเพ็ญ   เงินคีรี  
15. นางสาวอุมาพร ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อุมาพร ทองอุ่น  
16. นายสมเกียรติ    ฤทธิขาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมเกียรติ  ฤทธิขาบ  
17. นางวงเดือน  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 วงเดือน  สังข์ทอง  
18. นายชนาธิป  แดงขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ชนาธิป  แดงขาว  
19. นามสมพงศ์     คงทองเอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมพงศ์ คงทองเอียด  
20. นายสมศักดิ์     นาคแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมศักดิ์  นาคแก้ว  
21. นายสมโชค  ศรีรอด ปลัด อบต.(เลขานุการสภาฯ) สมโชค  ศรีรอด  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายวิทย์ธวัช   นาคะพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 - 
2. นายมนัส  คลอดเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 - 

 

 
 

/ผู้เข้าร่วม.... 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสุวิทย์    เล็กพูล นายก  อบต. สุวิทย์  เล็กพูล  
2. นายสมชาย   จันทร์เอียด เลขานุการนายก อบต. สมชาย  จันทร์เอียด  
3. นายภักดี  หนูทอง รองปลัด อบต. ป่าระก า ภักดี  หนูทอง  

 

นายสมโชค  ศรีรอด เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏว่าครบองค์ประชุมสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้า 

ห้องประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2562  

นายประคิ่น  ทองมี กระผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 และด าเนินการตาม
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นายประคิ่น  ทองมี  1.1 การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามที่
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นข้อหารือการแก้ไขปัญหาและหาแนวทาง 

ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่และเรื่องอ่ืน ๆ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จึงขอเปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 16-
30 เมษายน 2562 และได้ประกาศเรียกประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เพ่ือหารือ
ปรึกษาปัญหาภัยแล้ง และหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ และเรื่องอ่ืนๆ ที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าจะต้องพิจารณา 

  1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระส าคัญ ประเด็น
ดังนี้ 

  (1) แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถื่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 

  (2) แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

  (3) การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น 

/(4) การเปลี่ยน.... 



๓ 

 

  (4) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  (5) การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  (6) การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบแก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ในแต่ละประเด็นปรากฎตามเอกสารที่ได้แจ้งให้สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2562 (เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

นายประคิ่น  ทองมี ตามที่สภาฯ ได้ประชุมสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือพิจารณา 

ญัตติการก าหนด จ านวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
รายละเอียดต่อไป  

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้
เลขานุการสภาฯ  ประชุม และได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ โดยที่ประชุม มีมติให้เป็นไปตามเดิม และ 

ได้เสนอประธานสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาอบต.ป่าระก า สมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้าง ก็ขอเชิญครับ 

นายประคิ่น ทองมี มีสมาชิกท่านใด จะแก้ไขบ้าง ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี กระผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
    2562 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
 3.1 ข้อหารือการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ผู้ประสบภัยแล้ง 

นายประคิ่น  ทองมี ขอเชิญท่านนายกอบต.ป่าระก าได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ ของเชิญ 
ประธานสภาฯ  ครับ 

นายสุวิทย์  เล็กพูล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน กรณีที่เกิดภัยแล้ง และองค์การบริหาร
นายก อบต.   ส่วนต าบลป่าระก า ได้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลป่าระก า จ านวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน โดยจ้างเหมาเครื่องสูบน้ า ขนาด 14 นิ้ว  
/จ านวน 2..... 



๔ 

 

จ านวน 2 เครื่อง สูบน้ าบริเวณประตูระบายน้ าวัดป่าระก าเหนือ รวม งบประมาณ 
460,000 บาท 
 ครั้งที่ 2 ได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน โดยจ้างเหมาเครื่องสูบน้ า ขนาด 14 
นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง สูบน้ าจ านวน 2 จุด 
 จุดที่ 1 บริเวณประตูระบายน้ าวัดป่าระก าเหนือ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องขนาด 
14 นิ้ว 
 จุดที่ 2 บริเวณประตูระบายน้ าบ้านบางสุขขี จ านวน 1 เครื่อง เครื่องขนาด 14 
นิ้ว งบประมาณทั้งสิ้น 402,500 บาท 
 วันนี้กระผมจะเสนอให้ที่ประขุมได้พิจารณาว่าพ้ืนที่ใด ยังจะต้องให้การช่วยเหลือ
อีก และตามเส้นทางท่ีได้สูบน้ า จะต้องปรับปรุงให้น้ าได้ไหลสะดวกขึ้น ตรงจุดไหน เพราะ
ในปีงบประมาณหน้า อบต. ก็จะต้องให้การช่วยเหลืออีก หากต้องขุดลอกเพ่ิมเติม หรือ
ต้องสร้างประตูระบายน้ าบริเวณไหน ก็ให้แจ้งมา 

นายประคิ่น  ทองมี  ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ป่าระก าได้แจ้งรายละเอียด การช่วยเหลือประชาชน ได้รับ
ประธานสภาฯ  ผลกระทบภัยแล้ง ไม่ทราบว่า มีสมาชิกอบต.มีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่ 
   ประชุมได้รับทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประคิ่น  ทองมี ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ปรึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นายจิรวัฒน์ ชูทองค า เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ทุกท่าน ตามท่ีท่าน นายก อบต.ป่าระก า ได้ 
ส.อบต. ม. 7 ด าเนินการสูบน้ าช่วยเหลือประชาชนภัยแล้งได้แต่งตั้งกระผม และนายเกษม ไชยยา       

ส.อบต. ม. 4 เป็นตัวแทนสมาชิกอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องสูงน้ า ครั้งที่ 
1 ขอถามท่านนายก อบต. เหตุผลที่ได้เปลี่ยนแปลงสมาชิกสภาอบต. เป็นกรรมการ
ควบคุมเครื่องสูบน้ า ในครั้งที่ 2 เป็นนายนุกูล เมืองรอด ส.อบต.ม. 1 และนายบ าเพ็ญ  
เงินคีรี ส.อบต.ม. 8 เพราะที่ผ่านมากระผมก็ได้ท าหน้าที่มาโดยตลอด และได้ปิดเคื่องสูบ
น้ าประมาณ 2-3 วัน เนื่องจากมีน้ ารั่วไหล และได้ด าเนินการสูบน้ าจนแล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้างดังกล่าว 

นายสุวิทย์  เล็กพูล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน ในการด าเนินการสูบน้ าในครั้งที่ 2 
นายก อบต.  กระผมได้โทรไปแจ้ง ให้ส.อบต. ม.7 ได้ทราบแล้ว เพราะเห็นว่าสมาชิก อบต.ชุดเดิมอาจ 

ไม่มีเวลาและกรรมการชุดใหม่ อยู่ในพื้นท่ีได้รับผลกระทบภัยแล้งโดยตรง ต้องขอโทษท่าน
สมาชิก อบต.ด้วยที่เปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกล่าว 

  ขอขอบคุณสมาชิกอบต.ทุกท่านด้วย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยสามารถช่วยเหลือ ผู้มีอาช าท านา ท าสวน ท าการเกษตรได้เกือบทั้งต าบล 

 
/กระผม.... 



๕ 

 

  กระผมได้แจ้งกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลป่าระก าแล้ว ว่าการช่วยเหลือสูบน้ า
ในครั้งนี้ เกิดจากสมาชิกสภา อบต.ป่าระก าได้มีความเห็นให้ทางผู้บริหารอบต.ป่าระก า ได้
รีบช่วยเหลือโดยเร็ว 

นายประคิ่น  ทองมี สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ หากไม่มีก็ขอขอบคุณ คณะ
ประธานสภาฯ  ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เข้าร่วมประชุม 

กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 เพียงแค่นี้ 
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 
          
 
                                                         
 
 
 

 
 


