
๑ 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
วันพุธที่ 7 สงิหาคม 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  
๕. นายพิรม   สุขทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พิรม      สุขทอง  
6. นายสมศักดิ์   รอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมศักดิ์  รอดทอง  
7. นายเกษม    ไชยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เกษม      ไชยยา  
8. นายก าจัด   ทองมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ก าจัด   ทองมี  
9. นายถาวร    ไพบูลย์ภัทรพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ถาวร ไพบูลย์ภัทรพงศ์  

10. นางอนงค์   จันทร์เอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 อนงค์  จันทร์เอียด  
11. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 จิรวัฒน์  ชูทองค า  
12. นายวิทย์ธวัช   นาคะพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วิทย์ธวัช  นาคะพรหม  
13. นายบ าเพ็ญ   เงินคีรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ าเพ็ญ   เงินคีรี  
14. นางสาวอุมาพร ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อุมาพร ทองอุ่น  
15. นายสมเกียรติ    ฤทธิขาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมเกียรติ  ฤทธิขาบ  
16. นายมนัส   คลอดเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 มนัส  คลอดเพ็ง  
17. นายธนาธิป   แดงขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ธนาธิป  แดงขาว  
18. นามสมพงศ์     คงทองเอียด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมพงศ์ คงทองเอียด  
19. นายสมศักดิ์     นาคแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมศักดิ์  นาคแก้ว  
20. นายสมโชค  ศรีรอด ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ สมโชค  ศรีรอด  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายจรวย  เถาว์ช ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ลา 
2 นายเจริญ  วงศ์พรัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ลา 
3 นางวงเดือน  สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ลา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายสุวิทย์    เล็กพูล นายก  อบต. สุวิทย์  เล็กพูล  
2 นายพัทนันต์   นุ่นชู รองนายก อบต. พัทนันต์  นุ่นชู  

 
 



๒ 

 

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 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี      
พ.ศ. 2562  

นายประคิ่น  ทองมี ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตาม
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นายประคิ่น ทองมี  1.1 การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562      
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขอความ 

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับเ พ่ิมเติม ครั้ งที่  1           
(พ.ศ.2562) 

1.2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่  

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            

ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562 (เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2562) 

นายประคิ่น  ทองมี ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.  ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่
เลขานุการฯ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมและตรวจรายงานการประชุม โดยที่ 

ประชุมมีมติให้เป็นไปตามเดิม และได้เสนอให้ท่านประธานสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมตามเอกสารที่ได้แจกไปก่อนหน้านี้
แล้ว  

/นายประค่ิน.... 

 



๓ 

 

นายประคิ่น ทองม ี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขกระผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562  

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 25652 เมื่อวันที่ 
15  มิถุนายน  2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

นายประคิ่น ทองม ี 3.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ตามที่สภาฯ ได้ให้ความ
ประธานสภาฯ  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ไปแล้วนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายประคิ่น ทองม ี 4.1 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2562) จ านวน 3 โครงการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้เสนอให้ 

ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ  

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ แบะท่านสมาชิกอบต. ทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้รับมอบหมาย 
เลขานุการฯ จากท่านนายกอบต. ให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่ขอความเห็นชอบสภาฯ 

จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพ่ือให้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

โดยมีเป้าหมายขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 
120 เมตร หรือปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ซม. 

 โดยมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมเนื่องจากบ่อบาดาลที่จะใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ได้ช ารุดเสียหาย บ่อน้ าบาดาลพังเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้อง
ด าเนินการเจาะบ่อใหม่ตามที่กองช่างได้เสนอ เนื่องจากประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ า ได้รับความ
เดือดร้อนทั้งหมู่บ้าน 

  2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2, 7 และหมู่ที่ 9 
 โดยมีความจ าเป็นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตรให้กับประชาชนในเขตต าบลป่า

ระก า เพ่ือสูบน้ าจากคลองบางไทรช่วยเหลือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในทุกปี 
  3. โครงการจัดซื้อปั๊มน้ า ขนาด 2 Hp ในปี 2563, 2564, 2565 ปีละ 3 ตัว 
 โดยมีความจ าเป็นที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหากรณีปั้มน้ าใช้กับระบบประปาหมู่บ้านเกิด

ความเสียหาย และจะต้องด าเนินการจัดซื้อเพ่ือใช้กับระบบประปาแต่ละหมู่บ้าน 

นายประคิ่น  ทองมี ตามที่ทางผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้ปลัดได้ชี้แจง รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2562) รายละเอียดตามตามร่างแผนฯ ที่ผ่ายเลขาฯ ได้ 

ชี้แจงให้ท่านก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายจิรวัฒน์  ชูทองค า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกอบต. ทุกท่าน ขณะนี้จะสิ้นปีแล้ว มีการ   
ส.อบต. หมู่ที่ 7  เพ่ิมเติมเข้ามาเรื่อยๆ ไม่มีในแผนพัฒนามาก่อนโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า  

ท่านคิดว่ามีความพร้อม ที่จะรองรับตรงนี้หรือไม่ จะตัองแบบไหน ซึ่งจะต้องใช้ไฟฟ้า 3 
เฟส ซึ่งต้องด าเนินการเรื่องไฟฟ้า คิดว่าจะใช้งบประมาณสักเท่าใด ไม่ใช่จะท าได้ง่ายๆ  

/ไม่ใช่เอา..... 



๔ 

 

ไม่ใช่เอาเครื่องมาตั้งแล้วจะสูบได้ ทางเลขาสภาได้บอกว่าทางชลประทานไม่อนุญาตให้
สูบ เพราะหากเกิดเหตุการณ์แล้งจริงๆ ชลประทานเขาก็ช่วยเหลืออยู่ แล้วในทุกๆ ปี แต่
เราไม่เคยดิ้นรน หากพูดในหลักการไฟฟ้า 3 เฟส เขาใช้งบประมาณสักเท่าใด เดินสาย
ไฟฟ้าแรงสูง ต้องใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า ท่อขนาดเท่าใด ต้องท าที่ตั้งเป็นคอนกรีตทั้งหมด 
ขนาดที่ขอยเขต ชลประทานท าเองน้ ารั่วทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดี ที่เสนอ
ไม่มีในแผนพัฒนามาก่อน มาเพ่ิมเติมบ่อบาดาลอีก ท าไมเมื่อก่อนไม่คิด แต่ระยะนี้แล้ง
นานแต่เราต้องเตรียมความพร้อม ประชาชนก็ต้องคิดว่าท าได้หรือไม่ ปลูกผักหรืออะไร 
ท าไม่ได้ก็ต้องหยุด ไม่ใช่ปลูกแล้วแจ้ง นายกอบต. ต้องรับผิดชอบ ขณะนี้เราจะเอาน้ ามา
จากไหน ในคลองยังแต่ท้องคลอง น้ าในคลองก็เค็ม สูบน้ ามาใช้ข้าวก็ตายหมด แล้วเราจะ
สูบน้ ามาจากไหน เราต้องค านึงถึงด้วย ไม่ใช้เอาโครงการเข้ามา ไม่ใช่น าโครงการเข้ามา
เพ่ืออะไร ตอนนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้ง หากใส่เพ่ิมเติมก็เอาไปหาเสียงอีก หากไม่เลือกผม
เข้าไปก็คงไม่ส าเร็จ คนที่ท างานต้องวางแผนล่วงหน้า ครั้งก่อนประชุมประชาคมจาก
หนังสือตอนเย็น รุ่งเช้าประชุมหลายท่านไม่ทราบ มาประชุมพูดไปคนละเรื่อง บางคนพูด
ไปเรื่องต้นน้ าปลายน้ า ฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่ผมไม่ให้สูบ ไม่ให้ท าแต่ท าไปแล้ว
ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี เรื่องไฟฟ้า เรื่องฐานที่
สร้างก็ดี ต้องแข็งแรง เครื่องกี่แรงม้า งบประมาณเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าเท่าใด ผมเคย
สอบถาม อบต.เชียรเขา งบประมาณ 2,300,000 กว่าบาท แต่ตามรายละเอียด 
2,400,000 กว่าบาท ขอให้ท่านคิดให้ดีเพราะใช้งบประมาณมากทั้ง 3 โครงการใช้
งบประมาณ 10 กว่าล้าน เราใช้งบประมาณที่ไหน เราจะขอจังหวัด หรือขอจากรัฐบาล 
หรืออุดหนุนขอให้อธิบายด้วยครับ 

นายประคิ่น  ทองมี ไม่ทราบว่ามีสมาชิกอบต. ท่านอ่ืนจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

นายสมหมาย พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเพ่ิมเติม ในวันประชุมประชาคมคุณประเทือง ได้       
ส.อบต. หมู่ที่ 3  ชี้แจงว่าไม่มีในแผนพัฒนาต าบล ผมเห็นว่าโครงการเครื่องสูบน้ ามีในแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านพัฒนาชุมชน จึงไม่ยกมือให้ผ่าน คุณประเทืองบอกว่าไม่มีในแผนแต่ความจริงมี การ
เพ่ิมแผนไม่ใช่เพ่ิมไม่ได้ แต่เราต้องเพ่ิมให้ถูกขั้นตอน คุณประเทืองได้แจ้งจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ าแบบหอยโข่ง เชื่อว่าในสภาฯ ไม่มีใครทราบว่าแบบหอยโข่งแบบไหน ใช้ไฟฟ้าระบบ
ไหน เราคิดว่าใช้เป็นแป๊บน้ า และมีมอเตอร์ดันน้ าแต่พอมาประชุมเปลี่ยนเป็นสถานีสูบน้ า
แบบไฟฟ้า อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด และราคาสมดุลหรือไม่ การเสนอแผน
น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ เหมือนกับส.อบต.หมู่ที่ 7 ได้ชี้แจงการเสร้างน่าจะมีระบบ
ไฟฟ้า มีโครงสร้างเป็นปูน หรือมีรายละเอียดแบบไหน อยากให้ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายประคิ่น  ทองมี ต่อไปกระผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมโชค  ศรีรอด เรียนท่านประทานสภาฯ และสมาชิกอบต. ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เลขานุการฯ  เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า ก็คือชื่อเดิมของโครงการตั้งเป็นชื่อเป็นทางการ คือโครงการก่อสร้าง 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แต่รายละเอียดเป็นอาคารเก็บเครื่องเป็นปูน มีท่อ
สูบน้ าและที่ยื่นไปในน้ าเป็นแบบหอยโข่ง เป็นใบพัดสูบน้ า หากเป็นชื่อเป็นทางการแล้ว 
อบต.ป่าระก าสามารถขอไปหน่วยงานไหนก็ได้ เช่นหากขอไปชลประทาน ก็มีแบบ 

/มาตรฐานของ.... 



๕ 

 

มาตรฐานของกรมชลประทาน เขาก็จะด าเนินการก่อสร้างให้ทั้งหมด โดยอบต.ป่าระก า 
ไม่ได้ด าเนินการจัดจ้างเอง เพราะงบประมาณไม่ได้ผ่านอบต. แต่ในเรื่องของไฟฟ้า 
ยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าทางอบต.จะต้องด าเนินการเองหรือไม่ บางแห่งทางอบต. ด าเนินการ
เอง เพราะเขาคิดว่ายังมีความคุ้มค่า 

 ส่วนอบต. ไสหมาก เขาขอสนับสนุนโดยยืมเครื่องสูบน้ าจากจังหวัดสุพรรณบุรี 
มาด าเนินการจ้างออกแบบและด าเนินการก่อสร้างฐานติดตั้งใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท 
เดินระบบไฟฟ้า 3 เฟส ประมาณ 1 ล้านบาท แต่มีความคุ้มค่า ประชาชนมีน้ าใช้พ้ืนที่
เกษตรเกือบทั้งหมด แต่ทางอบต.ป่าระก า ท่านนายกอบต. ได้มอบให้ประสานกับ
ชลประทานเพราะทราบว่ามีงบประมาณในการก่อสร้าง จึงได้ขอใช้ตามแบบมาตรฐาน
กรมชลประทาน แต่ทางอบต.จะต้องตั้งไว้ในแผนพัฒนาต าบลไว้ แต่ชื่อโครงการต้องตั้งให้
ใช้ตามแบบสากล โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เมื่ออบต. ขอไป 
และทางกรมชลประทานสร้างให้ก็ต้องใช้ตามแบบมาตรฐานของชลประทาน รายละเอียด
ข้างในเราก็ไม่ทราบ หากชลประทานมาสร้างให้ทั้งหมดก็ดี แต่หากให้อบต. ด าเนินการ
เรื่องไฟฟ้าเอง ก็ต้องมาขอมติสภาฯ อบต.อีกครั้ง ว่าอบต. ป่าระก าจะเอาหรือไม่ ใช้
งบประมาณมากหรือไม่ จะโอนเงินสนับสนุนไฟฟ้า เพ่ือมาติดตั้งไฟฟ้า 3 เฟส สภาอบต.
เห็นด้วยหรือไม่ แต่การขอสนับสนุนจากกรมชลประทาน อบต.จะขอทั้งหมด  เพราะหาก
อบต. ด าเนินการเองคงท าไม่ได้ ไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอ 

 กรณีเกิดภัยแล้งที่ผ่านมา อบต.ป่าระก าได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าจาก
ชลประทานมาช่วย หมู่ 9 หมู่ 8 ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์มาก แต่หาก อบต.  
ป่าระก ามีเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าเป็นของเราเอง สามารถบริหารเครื่องสูบน้ าได้ โดย
ด าเนินการสูบน้ าจากคลองบางไทร เข้ามาในคลองป่าระก า บริเวณวัดป่าระก าเหนือเก็บ
น้ าไว้ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยแล้ง ประชาชนในพ้ืนที่ สามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตจ านวน
มาก มีรายได้ หากได้รับการสนับสนุน หมู่ที่ 7 แล้วอาจได้ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ด้วยก็ดีครับ 
ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ 

นายประคิ่น  ทองมี ขอขอบคุณปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกอบต.ท่านใด จะเพ่ิมเติมขอ
ประธานสภาฯ  เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิก อบต.มีความเห็นเพิ่มเติมผลจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ  

ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบล (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1     
(พ.ศ.2562) จ านวน 3 โครงการโปรดยกมือขึ้น เรียนท่านสมาชิกสภาฯ มติในท่ีประชุม  
มีสมาชิกอบต.ผู้มาประชุม 19 คน 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ    10  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ 8   เสียง 
 งดออกเสียง      1   คน 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ 
นายประคิ่น ทองมี  ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ปรึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมหมาย พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่าน กระผมอยากทราบว่า เครื่องส.
อบต. หมู่ที่ 3  สูบน้ าของอบต. มีจ านวน 2 เครื่อง ท าไม่ผู้บริหารไม่ด าเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน  
 

/ตั้งแต่ช่วง.... 



๖ 

 

ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดภัยแล้ง ช่วงมีนาคม เมษายน เพราะหากซ่อมแซมไว้ให้เสร็จ เมื่อเกิด
ภัยแล้ง สามารถติดตั้งเครื่องช่วยเหลือประชาชนได้ทีนที 

นายจิรวัฒน์ ชูทองค า เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกอบต. กระผมจะถามท่านประธานสภาฯ ว่า     
ส.อบต. หมู่ที่ 7  ตอนขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าไม่ไม่ขอมติทีละโครงการ 

นายประคิ่น  ทองมี ตามที่สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ได้สอบถาม สามารถขอมติรวมได้และสมาชิกอบต.ไม่ได้มี
ประธานสภาฯ  ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

สมาชิกอบต. ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ หากไม่มีก็ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เข้าร่วมประชุม กระผม
ขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เพียงแค่นี้ 
ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 นาฬิกา 
 
 
 
(ลงชื่อ)     สมเกียรติ  ฤทธิขาบ       (ลงชื่อ)  สมโชค  ศรีรอด    บันทึกรายงานการประชุม                              

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


