
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันเสาร ์ที่ 15 มิถุนายน ๒๕62  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประคิน่  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  
๕. นายพิรม   สุขทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พิรม      สุขทอง  
๖. นายจรวย   เถาว์ช ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 จรวย     เถาวช์ ู  
๗. นายสมศักดิ์   รอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมศักดิ์  รอดทอง  
๘. 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. นายถาวร    ไพบูลย์ภัทรพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ถาวร ไพบูลย์ภัทรพงศ์  
12. นางอนงค์   จันทร์เอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อนงค์  จันทร์เอียด  
13. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 จิรวัฒน์  ชูทองค า  
14. นายวิทย์ธวัช   นาคะพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วิทย์ธวัช  นาคะพรหม  
15 นายบ าเพ็ญ   เงินคีรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ าเพ็ญ   เงินคีรี  
16. นายสมเกียรติ    ฤทธิขาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมเกียรติ  ฤทธิขาบ  
17. นายมนัส   คลอดเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 มนัส  คลอดเพ็ง  
18. นายธนาธิป  แดงขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ธนาธิป  แดงขาว  
19. นางวงเดือน  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 วงเดือน  สังข์ทอง  
20. นามสมพงศ์     คงทองเอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมพงศ์ คงทองเอียด  
21. นายสมศักดิ์     นาคแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมศักดิ์  นาคแก้ว  
22. นายสมโชค  ศรีรอด เลขานุการสภาฯ อบต. สมโชค  ศรีรอด  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวอุมาพร ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 - 

 

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. สมชาย  จันทร์เอียด  



๒ 

 
 

นายสมโชค ศรีรอด เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏว่าครบองค์ประชุมสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง 

ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้ด าเนินการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

นายประคิ่น ทองม ี ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
ประธานสภาฯ  วาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
  การเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามที่

กระผม ได้ท าหนังสือขอให้นายอ าเภอปากพนัง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี  2562  เ พ่ือ ให้ที่ ประชุ มสภาฯ ได้ พิจารณาร่ า งแผนพัฒนาท้ องถิ่ น               
(พ.ศ.2561-2565) ประกอบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นญัตติเพ่ือ
พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเรื่องอ่ืน ๆ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ข้อ 36 (3) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี    
พ.ศ. 2562 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-28 มิถุนายน 2562  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562 (เม่ือวันที่ 
30 เมษายน 2562) 

นายประคิ่น  ทองมี ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ 

เกษตรกรในพ้ืนที่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.  ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่
เลขานุการฯ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมและตรวจรายงานการประชุม โดยที่ 

ประชุมมีมติให้เป็นไปตามเดิม และได้เสนอให้ท่านประธานสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ได้
แจกให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้ตรวจดูแล้ว ท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมส่วนใดบ้างก็ขอเชิญครับ      

นายประคิ่น ทองม ี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข กระผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ  สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี.... 



๓ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
นายประคิ่น  ทองมี    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ประธานสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 17  

ประกอบกับหนังสือสั่งการแจ้งขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เชิญเลขานุกาสภาฯ ได้แจ้งท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายสมโชค  ศรีรอด ตามหนังสือสั่งการจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2776 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
เลขานุการสภาฯ  2562 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้อปท.ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 17     
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า  ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามร่างแผนฯ ของ 
นายประคิ่น  ทองมี คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผู้บริหารได้จัดส่งมาให้กระผม ขอเชิญนายกองค์การบริหาร 
ประธาน สภาฯ  ส่วนต าบลป่าระก าได้น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายสุวิทย์  เล็กพูล เรียนประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตามร่างแผนฯ มีโครงการที่ขอเพ่ิมบรรจุใน 
นายกอบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กระผมขอสรุปให้ที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล งบประมาณ 720,000 บาท ในปี 2564  
ปรากฏในร่างแผนฯ หน้าที่ 50 ล าดับที่ 6 

2. โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายขาวทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 งบประมาณ หมู่บ้านละ  
100,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,100,000 ในปี 2563 ตามร่างแผนฯ
หน้าที่ 66 – หน้าที่ 69 ล าดบัที่ 5 – ล าดับที 15 

3. ขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 3 งบประมาณ 50,000 บาท ในปี 2563 หน้าที่ 144 ล าดับ 



๔ 

 

ที่ 17 
4. โครงการก่อสร้างป้ายหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า งบประมาณ 120,000  

บาท ในปี 2563 หน้าที่ 162 ล าดับที่ 4 
5. โครงการก่อสร้างประตูและรั้วองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  250,000 ในปี  

2564 หน้าที่ 163 ล าดับที่ 5 
6. ก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า งบประมาณ 

250,000 บาท ในปี 2563 หน้าที่ 163 ล าดับที่ 6 
7. ปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า งบประมาณ 120,000  

บาท ในปี 2563 หน้าที่ 163 ล าดับที่ 7 
8. โครงการก่อสร้างพ้ืน คสล. หน้าศพด.วัดป่าระก าใต้ งบประมาณ 500,000 ในปี  

2563 หน้าที่ 167 ล าดับที่ 6 
9. โครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศพด.วัดป่าระก าใต้ งบประมาณ  65,000 ในปี 2563  

หน้าที่ 167 ล าดับที่ 7 
10. โครงการขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอถังประปา พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 3, 5,   

และหมู่ท่ี 6 จ านวน  3 โครงการ งบประมาณโครงการละ 3,612,000 บาท ในปี 
2564 ปรากฏในร่างแผนฯ หน้าที่ 176 ล าดับที่ 1, 2, และ 3 

11. โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านจากเดิม PVC เป็นท่อ PE หมู่ที่ 1-11  
ตามแบบแปลนที่อบต.ป่าระก าก าหนด ในปี 2563,  2564, และปี 2565 ปีละ 
1,000,000 บาท หน้าที่ 177 ล าดับที่ 4 

12. รถพยาบาลกู้ชีพ (รถกระบะ) 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท ในปี 2563  
หน้าที่ 179 ล าดับที่ 1 

13. โครงการจัดซื้อถังกรองประปา หมู่ที่ 1  งบประมาณ 80,000 บาท ในปี 2563 
หน้าที่ 180 ล าดับที่ 2 
รวมทั้งหมด 13 โครงการ เพ่ิมปี 2563 จ านวน 10 โครงการ กระผมขอเสนอให้ที่
ประชุมสภาได้พิจารณาด้วย 

นายสมโชค  ศรีรอด กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกอบต.ได้แจ้ง
เลขานุการสภาฯ  เพ่ือให้ท่านสมาชิกอบต.ได้ทราบถึงโครงการต่างๆ ที่เป็นนโยบายของผู้บริหารมาจาก 

โครงการที่ทางหมู่บ้านได้เสนอมาทางผู้บริหารได้เสนอและบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาต าบล
แล้ว 
 

นายประคิ่น  ทองมี กระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามโครงการที่ท่านนายกอบต.เสนอหากไม่มีอะไร
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมต่อไป  
 

นายสมหมาย พรรณรังสี  เรียนประธานสภาและสมาชิกอบต.ทุกท่านกระผมขอให้ท่านสมาชิกอบต.ได้พิจารณามีมติ 
ส.อบต. ม. 3  ที่ละโครงการ 
 

นายจิรวัฒน์ ชูทองค า เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ทุกท่าน ผมเห็นว่าโครงการที่เสนอบางโครงการ 
ส.อบต. ม. 7  ไม่สมควรเห็นชอบ เช่น โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนประปา ควรแก้ไขปัญหาน้ าที่ด าให้ 

สะอาดก่อน สมควรขอความเห็นขอบท่ีละโครงการ 
นายพัทนันต์  นุ่นชู เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. ทุกท่าน โครงการดังกล่าวที่บรรจุไว้ใน 
รองนายก อบต.  แผนพัฒนาต าบลเพ่ือรองรับงบประมาณท่ี อบต.จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

เพ่ือจะขอสนับสนุนก็จะมีรายละเอียดรองรับอีกครั้ง 
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นายประคิ่น  ทองมี เมื่อสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์ให้ขอมติทีละโครงการ กระผมจะถามที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล งบประมาณ 720,000 บาท 
ที่ประชุม มีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการ 

2. โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายขาวทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 งบประมาณ หมู่บ้านละ  
100,000 บาท  

ที่ประชุม มีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการ 

3. โครงการขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 3 งบประมาณ 250,000 บาท ในปี 2563  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเนื่องจากมีความจ าเป็นแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพราะบ่อ

บาดาลเดิมเสีย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

4. โครงการก่อสร้างป้ายหน้าอบต. งบประมาณ 120,000 บาท  
ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการ 

5. โครงการก่อสร้างประตูและรั้วองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  250,000 บาท 
ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการ 

6. ก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า งบประมาณ 
250,000 บาท  

ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการ 

7. ปรับปรุงห้องน้ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า งบประมาณ 120,000  
บาท  

ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการ 

8. โครงการก่อสร้างพ้ืน คสล. หน้าศพด.วัดป่าระก าใต้ งบประมาณ 500,000 บาท 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

9. โครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศพด.วัดป่าระก าใต้ งบประมาณ  65,000 บาท 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

10. โครงการขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอถังประปา พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 3, 5,   
และหมู่ท่ี 6 จ านวน  3 โครงการ งบประมาณโครงการละ 3,612,000 บาท  

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

11. โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านจากเดิม PVC เป็นท่อ PE หมู่ที่ 1-11  
ตามแบบแปลนที่อบต.ป่าระก าก าหนด ในปี 2563,  2564, และปี 2565 ปีละ 
1,000,000 บาท  

ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบ 

12. รถพยาบาลกู้ชีพ (รถกระบะ) 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท  
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเนื่องจากมีความจ าเป็นเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉิน และอบต.ควรจะด าเนินการเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้ป่วย 

13. โครงการจัดซื้อถังกรองประปา หมู่ที่ 1  งบประมาณ 80,000 บาท  
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเนื่องจากระบบประปาหมู่ที่ 1 มีระบบบริการให้ประชาชนจ านวนมากมีน้ า 

เพียงพอในการให้บริการ แต่ถังกรองน้ าเสีย ไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องด าเนินการจัดซื้อ
ถังกรองประปาใหม่ เพ่ือจะได้มีน้ าที่สะอาดบริการให้ประชาชน 
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ที่ประชุม ได้ทักท้วงเรื่องน้ าประปา หมู่ที่ 1 มีความเค็ม ให้อบต.ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะบางครั้งไม่
สามารถใช้น้ าได้ 

นายประคิ่น  ทองมี เรียนท่านสมาชิกอบต. สรุปว่าโครงการที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจ านวน 7 โครงการ และ
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกอบต. บางท่านได้มีความประสงค์ให้พิจารณาใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่อบต.ได้ 

ชี้แจงเพ่ิมเติมเฉพาะโครงการที่ยังขาดรายละเอียดไม่ทราบที่ประชุมจะมีความเห็นอย่างไร 

นายก าจัด ทองมี  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกอบต. กระผมคิดว่าโครงการต่างๆ ที่ได้พิจารณา 
ส.อบต. ม. 5  ไปแล้วไม่ควรจะน ามาพิจารณาใหม่ เนื่องจากท่ีประชุมได้มีมติไปแล้ว 

นายประคิ่น ทองมี ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาที่ละส่วนตามรายละเอียดประกอบด้วย 4 ส่วน 
ประธานสภาฯ  ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  ระหว่างการพิจารณาสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
จะทักท้วงประการใด ขอให้ยกมือสอบถามได้ ทั้ง 4 ส่วนกระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ได้น าเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา   

นายสมโชค  ศรีรอด ตามร่างแผนฯ ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ (ที่ตั้ง, ลักษณะภูมิ

ประเทศ, ลักษณะภูมิอากาศ, ลักษณะดิน, ลักษณะของแหล่งน้ า, ลักษณะของป่าไม้)   
ด้านการเมือง/การปกครอง ด้านประชากร ด้านสภาพสังคม ด้านระบบบริการพ้ืนฐาน 
ด้านระบบเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)      
ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฎในหน้าที่ 1-8  

นายประค่ิน  ทองม ี จากการชี้แจงของเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพิจารณาแก้ไขร่าง
ประธานสภาฯ  แผนฯ บ้าง เชิญครับ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุม ได้รับทราบ  

 ต่อไปเป็นส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญเลขานุการ    
สภาฯ ชี้แจง 

นายสมโชค ศรีรอด ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างแผนฯ หน้าที่                   
เลขานุการสภาฯ  10 - 43 ประกอบด้วย  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนาภาคใต้, แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคือ 
(อบจ.) 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ะรก า “ป่าระก าน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง 
ชุมชนเข้มแข็ง” ปรากฏในหน้าที่ 32-หน้าที่ 34 

3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์, 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง, และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับว่าเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของอบต.
ป่าระก าอย่างไรบ้าง ปรากฏในหน้าที่ 41-หน้าที่ 43 
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นายประคิ่น ทองม ี จากการน าเสนอของเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพิจารณา
ประธานสภาฯ  แก้ไขร่างแผนฯ บ้าง หากไม่มีใครแก้ไขร่าง หากไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสมโชค  ศรีรอด ส่ วนที่  3  ก ารน าแผน พัฒนาท้ องถิ่ น ไปสู่ ก ารป ฏิบั ติ  ตามร่ า งแผนฯ หน้ าที่                   
เลขานุการสภาฯ  44 - 180 ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย แบบ ผ.01 เป็นบัญชีสรุป

โครงการพัฒนา, แบบ ผ.02 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา, แบบ ผ.02/1 
เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของอบต. และแบบ ผ.03 
เป็นบัญชีครุภัณฑ์เพ่ือบริการสาธารณะ กระผมจะเสนอสรุปโครงการใน   
แบบ ผ. 02 ในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละแผนงาน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนงาน อบต.ป่าระก า มี 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน (ด้าน
บริการชุมชนและสังคม, ด้านบริหารทั่วไป, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการ
ด าเนินงานอื่น รวม 11 แผนงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง ตามร่างแผนฯ 
ปรากฏใน หน้าที่ 48 - 69 เป็นแผนงาน/โครงการ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ดังนี้ 

1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ มี 6 โครงการ 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี 4 โครงการ 
1.3 แผนงานงบกลาง มี 4 โครงการ 
1.4 แผนงานสาธารณสุข มี 21 โครงการ 
1.5 แผนงานการศึกษา มี 10 โครงการ 
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มี 4 โครงการ 
1.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน มี 5 โครงการ 
1.8 แผนงานเคหะและชุมชน มี 15 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามร่างแผนฯ ปรากฏใน หน้าที่ 70 - 
78 เป็นแผนงาน/โครงการ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2565) ดังนี้ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี 14 โครงการ  
2.2 แผนงานการเกษตร มี 7 โครงการ 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน มี 2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ ตามร่าง
แผนฯ ปรากฏใน หน้าที่ 79 - 144 เป็นแผนงาน/โครงการที่มาจากการ
ทบทวนจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) และที่มีการเพ่ิมเติม
จากแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน ขอให้สมาชิกฯ แต่ละหมู่บ้านได้พิจารณาในส่วน
ของโครงการที่ประชาคมระดับหมู่บ้านส่งเข้ามาบรรจุในแผนด้วย  

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน มี 236 โครงการ (รวมเส้นทางคมนาคม, 
สาธารณูปการ/อาคาร/ศาลาเอนกประสงค์ และระบบไฟฟ้า) 

3.2 แผนงานการพาณิชย์ มี 17 โครงการ  
 



๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า ตามร่างแผนฯ ปรากฏใน หน้าที่       
145 – 154 (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เป็น
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 98 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม ตามร่าง
แผนฯ ปรากฏใน หน้าที่ 155 - 165 เป็นแผนงาน/โครงการ (ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ดังนี้ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป มี 11 โครงการ 
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มี 12 โครงการ 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน มี 7 โครงการ 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี 1 โครงการ 
5.5 แผนงานการศึกษา มี 7 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป มี 7 โครงการ 
6.2 แผนงานการเกษตร มี 5 โครงการ 
ต่อไปเป็น 

-แบบ ผ. 02/1 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของอบต.ป่าระก า  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการปรากฏใน 
หน้าที่  170 - 177 เป็นแผนงาน/โครงการ (ตั้ งแต่ปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน มี 11 โครงการ  
2. แผนงานพาณิชย์  มี 4 โครงการ 

-แบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) ปรากฏในหน้าที่ 178 – หน้าที่ 180 มี 2 แผนงาน
คือแผนงานสาธารณสุข คือ จัดซื้อรถพยาบาล (กู้ชีพ)  และแผนงานการพาณิชย์ 
เป็นประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อถังกรองประปา หมู่ที่ 1 

นายประคิ่น  ทองมี จากการน าเสนอของเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  จารณาแก้ไขร่างแผนฯ บ้าง เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบ 
   ต่อไปเป็นส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

นายสมโชค  ศรีรอด ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ปรากฏในร่างแผนฯ หน้าที่ 181-186  
เลขานุการสภาฯ ประกอบด้วย 

 (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ตามระเบียบฯ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน    
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ก็เช่นเดียวกัน คือก าหนดให้ด าเนินการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีคะแนนรวม 
100 คะแนน กระผมขอเสนอเพียงแค่นี้   



๙ 

 

นายประคิ่น  ทองมี จากการชี้แจงของเลขานุการสภาฯ ไม่ทราบสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพิจารณาแก้ไขร่าง
ประธานสภาฯ  แผนฯ บ้าง เชิญครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)     
ส่วนที่ 4 ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

 เมื่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแล้วทั้ง 4 ส่วน กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่าง   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาฯ ยกมือถ้าเห็นชอบ 

ที่ประชุม เห็นชอบ       20 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
 งดออกเสียง    1   คน  

นายประคิ่น  ทองมี เรียนท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านกระผมขออนุญาตสภาฯ ให้นายช่างอบต.ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ  ในเรื่องของแผนพัฒนาต าบลหลังจากสภาฯ ได้มีมติแล้ว 

นายกิตติชัย  อินทมะโน เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ประเด็นโครงการที่ได้บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนา 
นายช่างโยธาต าบล  บางโครงการไม่ได้ระบุรายละเอียดเนื่องจากบางโครงการจะต้องเขียนแบบตามที่ อบต. 

ก าหนดอีกครั้ง และบางโครงการเพ่ือรองรับงบประมาณที่จะขอสนับสนุนไปยังหน่วยงาน
อ่ืน หรือโครงการของกรมส่งเสริม ซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดโครงการที่กรมส่งเสริมจะ
ก าหนดให้ ส าหรับป้ายหน้าอบต.ทางกองช่างจะต้องเขียนแบบและก าหนดรายละเอียดอีก
ครั้ง ก่อนที่จะเสนอเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ปรึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และคณะ 

ผู้บริหารขอเชิญครับ 

นายสมหมาย  พรรณรังสี  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ทุกท่าน กระผมขอฝากทางผู้บริหารเมื่อได้    
ส.อบต. ม. 3   ด าเนินการเรื่องแผนพัฒนาต าบลเสร็จแล้ว ในปีนี้ขอให้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อย่า  
ให้ต้องขอขยายต่อสภาฯ เหมือนปีที่ผ่านมาอีก 
 อีกเรื่องกระผมขอสอบถามท่านนายกอบต. และเจ้าหน้าที่อบต.เมื่อก่อนได้คุยกัน
ในสภาฯ แล้ว แต่ขณะนี้กรณีนางหับ  ทองอุ่นได้เสียชีวิต กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทาง
อบต.ได้จ่ายไปแล้ว แต่ได้มาขอคืน โดยอ้างว่า ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่อาจจ่ายได้  ได้
สอบถามหัวหน้าหัวหน้าส านักปลัดฯ ได้ตอบว่า ได้เสียชีวิตไปแล้ว และไม่ได้มอบอ านาจ
ไว้ ซึ่งตามระเบียบฯ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในวันที่ 1 ทุกเดือน ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับ ถึงไม่มีการ
มอบอ านาจก็น่าจะรับได้ เหมือนผมขอรับของพ่อก็ต้องรับได้ แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าทาง
อบต.ได้คืนเงินให้ทายาทของผู้เสียชีวิตแล้วหรือไม่  

นายสมโชค ศรีรอด เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ทุกท่าน กรณีดังกล่าวเรื่องเดิม อบต.ป่าระก าได้แจ้ง 
เลขานุการสภาฯ  ทุกหมู่บ้านว่ากรณีมีผู้เสียชีวิต หากในวันไปจ่ายเงินพบว่ามีผู้เสียชีวิต ถือว่าไม่มีสิทธิรับเงิน 

ดังกล่าว เพราะการจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพในแต่ละเดือน เมื่อเสียชีวิตแล้วก็ถือว่า ไม่มีสิทธิรับเงิน แต่ในประเด็นผู้ที่มีรายชื่อ 
ณ วันที่ 1 นั้นเพ่ือรวบรวมมาจัดท าเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน เมื่อมีผู้เสียในวันที่  2 หรือ
วันที่ 3 ตามระเบียบฯ นายกอบต. ก็มีสิทธิสั่งระงับการจ่ายเงินได้ 



๑๐ 

 

 เมื่อทางอบต.ป่าระก าได้ดูหนังสือหารือและการให้ค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของ
กรมฯ แจ้งว่าผู้มีรายชื่อ ณ วันที่ 1 ของเดือนแม้ภายหลังจะเสียชีวิต ให้ถือเป็นสิทธิของ
ทายาทผู้เสียชีวิต และในกรณีนางหับ  ทองอุ่น เจ้าหน้าที่ได้คืนเงินให้กับทายาทแล้วครับ 

นายประคิ่น  ทองมี ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน พรุ่งนี้จะมีการเลือกตัวแทนเกษตรกร 
เลขานุการสภาฯ  โดยในเขตนี้ มี 3 ต าบล บางตะพง บางศาลา ป่าระก า ให้ห้องประชุมอบต.ป่าระก าเป็นที่ 

เลือกตั้ง ฝากท่านสมาชิกอบต.ได้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ด้วย 

นายจิรวัฒน์  ชูทองค า เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน ตอนนี้ส านักงานอบต.มีความช ารุด 
ส.อบต. ม. 7 หลายจุด น่าจะมีการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ฝากทางผู้บริหาร อบต.ด้วย  

นายประคิ่น  ทองมี เรียนท่านสมาชิก อบต. ท่านใดจะเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
อบต. เมื่อไม่มีเรื่องใดแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
ประจ าปี 2562 เพียงแค่นี ้

เลิกประชุม  เวลา12.00 น. 
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                                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  
        
                                                      
(ลงชื่อ)           พิรม    สุขทอง 
                (นายพิรม   สุขทอง) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
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