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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๐๐ น. 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประคิ่น  ทองมี ประธานสภาฯ ประค่ิน ทองมี  
2. นายสมหมาย  พรรณรังสี รองประธานสภาฯ สมหมาย พรรณรังสี  
3. นายนุกูล  เมืองรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นุกูล  เมืองรอด  
4. นางสาวนิธินันท์  ทองอุ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นิธินันท์  ทองอุ่น  
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. นายมนัส   คลอดเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 มนัส  คลอดเพ็ง  
17. นายสมเกียรติ  ฤทธิขาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมเกียรติ  ฤทธิขาบ  
18. นายธนาธิป  แดงขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ชนาธิป  แดงขาว  
19. นางวงเดือน  รักษ์บางบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 วงเดือน  รักษ์บางบูรณ์  
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. นายวิทย์ธวัช   นาคะพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 - 
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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  

 
 

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

ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้ด าเนินการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

นายประคิ่น ทองม ี ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระ
ประธานสภาฯ  การประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

นายประคิ่น  ทองมี  1.1 การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามที่
ประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยื่นญัตติเพ่ือทราบรายงานผลการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา (รายงานผลการด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) และรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และภายใต้ระเบียบฯ ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) และเรื่องอ่ืน ๆ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จึงขอเปิด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 
16-30 ตุลาคม 2562  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
(เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม  2562) 

นายประคิ่น  ทองมี ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.  ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่
เลขานุการสภาฯ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมและตรวจรายงานการประชุม โดยที่ 

ประชุมมีมติไปตามเดิมและได้เสนอประธานสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาอบต.     
ป่าระก า และสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้างก็ขอเชิญครับ 
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นายประคิ่น ทองม ี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข กระผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ  สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
นายประคิ่น  ทองมี  3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
ประธานสภาฯ  2564) (รายงานผลการด าเนินงาน) ประจ างบปีประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561- 

กันยายน 2562)  
3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประเมินผลโครงการเพ่ือ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
3.3 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2563 ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 
  3.4 การประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปี และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

  3.5 การประกาศใช้ข้อบัญญัติทั่วไป เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย      
พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 
สิงหาคม 2562 

นายสมโชค ศรีรอด เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในเรื่องของรายงานผลการ 
เลขานุการสภาฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2560) และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561)     
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2561) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2559, วันที่ 12 กรกฎาคม 2560, วันที่ 5 เมษายน 2561, เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 และเมื่อวันที่  24 กันยายน 2561 ตามล าดับ โดยก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ของปีงบประมาณ 2562 
(จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/    
e-plan) จ านวน 220 โครงการ งบประมาณ 54,088,790 บาท น าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้ 79 โครงการ งบประมาณ 19,362,510 บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) คิดเป็นร้อยละ 
35.91 ของโครงการทั้งหมด กระผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ 
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นายประคิ่น  ทองมี ขอขอบคุณปลัด ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้รับทราบ   
ประธานสภาฯ กระผมขอเรียนท่านสมาชิกว่า วาระรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็น

วาระการประชุมเพ่ือทราบก็จริงแต่ท่านสมาชิกทุกท่านสามารถตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอ 
แนะ หรือแนวทางได้ คือสรุปว่า ท่านสมาชิกสามารถอภิปรายได้แต่ไม่ต้องมีการลงมติ 
ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้แผนการพัฒนามีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้
จริงและบรรลุเป้าหมายและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาตาม
แผนการด าเนินงานของอบต.ป่าระก า ต่อไปขอเชิญท่านนายกได้แจ้งสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่ (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
ขอเชิญครับ 

นายสุวิทย์ เล็กพูล ตามท่ีกระผมได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
นายก อบต.      พ.ศ. 2562 จากนางสาวนิธินันท์ ทองอุ่น ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน    
ป่าระก าตามระเบียบฯ กระผมขอสรุปผลการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 จากโครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จ านวนทั้งหมด 79 
โครงการ งบประมาณ 19,362,510 บาท ด าเนินการได้ทั้งปีงบประมาณ จ านวน 54 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.35 งบประมาณ 17,643,715.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 
91.12 โดยจ าแนกเป็นยุทธศาสตร์ตามนโยบาย (รายละเอียดตามที่เลขานุการสภาฯ ได้
แจกให้กับท่าน) กระผมให้ประธานคณะกรรมการติดตามฯ เป็นผู้เสนอต่อไป 

นอกจากนี้มีการด าเนินการใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย (งบกลาง) เนื่องจากมีความ
จ าเป็นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยได้ใช้จ่ายในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ตที่ ดี  ชุ มชน เข้ มแข็ ง  (ช่ วย เหลื อผู้ ประสบวาตภั ย /ปาบึ ก )                 
เป็นเงิน 841,800 บาท และยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 14 โครงการ       
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,128,600 บาท รวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการใช้จ่ายเงิน
ส ารองจ่าย (งบกลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,970,400 บาท  

ส าหรับระเบียบวาระที่ 3.2 เพ่ือทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าหรับประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามรายงานผลที่ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาฯ รายงานมาได้คะแนน 83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 83 และประเมินผลโครงการ ตามรายงานฯ ได้คะแนน 81 คะแนน จาก
จ านวนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81 รายละเอียดตามสรุปรายงานผลการ        
ติดตามฯ ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้แก่สมาชิกฯ แล้ว กระผมขอเสนอต่อที่ประชุม
เพียงแค่นี้  

นายประคิ่น ทองม ี ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า
ประธานสภาฯ  รับทราบ ต่อไปเชิญประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เสนอสรุป 

ขอเชิญครับ 

 



๕ 

 

นางสาวนิธินันท์ ทองอุ่น เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานคณะติดตามฯ แผนพัฒนาได้ด าเนินการก าหนดวิธีการแนวทาง และได้ด าเนินการติดตามผลด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
ด าเนินการได้ 54 โครงการ ดิฉันจะสรุปเสนอต่อที่ประชุม โดยจ าแนกเป็นยุทธศาสตร์ตาม
นโยบาย ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง ด าเนินการได้ 25 โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 46.29 งบประมาณทั้งหมด 14,216,586.20 บาท ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 10 โครงการ จาก 35 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้ง 4 โครงการ  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการได้ 23 โครงการ คิดเป็น   

ร้อยละ 42.59 งบประมาณทั้งหมด 3,525,129.69 บาท (กันเงินไว้เบิกโดยไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 
จ านวน 1 โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ไม่มี โครงการที่ ได้บรรจุไว้ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด าเนินการได้ 6  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 งบประมาณทั้งหมด 33,000 บาท ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
จ านวน 8 โครงการ จาก 14 โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนทั้ง 3 โครงการ  
รวมโครงการที่ด าเนินการได้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 54 โครงการ 
จาก 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.35 ใช้งบประมาณ 17,774,715.89 บาท 
ดิฉัน  ขอน าเสนอต่อที่ประชุมเพียงแค่นี้ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายประคิ่น ทองม ี ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้น าเสนอให้ที่
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้รับทราบ  ต่อไปมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 

ข้อสงสัย/ซักถาม หรือจะเสนอแนะอย่างไรบ้าง ขอเชิญครับ 

นายสมโชค ศรีรอด กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกอบต. ทุกท่าน กระผมขออนุญาตได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 ประมาณการรายรับไว้  

รวมทุกหมวด ทุกประเภทรายรับ เป็นเงิน 45,718,400 บาท มียอดรายรับจริง 
41,284,888.18 บาท และรวมรายจ่ายจริง ทุกหมวด ทุกประเภท ทุกแผนงาน เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 39,424,919.64 บาท (ข้อมูลจากรายงานรายรับ/รายจ่ายจริงตาม
งบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (E-Laas) ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 30 
กันยายน 2562  

นายประคิ่น  ทองมี ขอขอบคุณปลัด/เลขานุการสภาฯ ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ มีสมาชิกสภาอบต. ท่าน 
ประธานสภาฯ ใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือเสนอแนะอย่างไรบ้าง ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก็ถือว่าที่ประชุม

ได้รับทราบแล้ว 

 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
นายประคิ่น  ทองมี -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   
นายประคิ่น ทองมี ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอบต. ได้ปรึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสมหมาย พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมขอสอบถามว่าไม่ทราบทาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 อบต. จะด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเมื่อใดบ้าง ทางอบต.จะด าเนินการส ารวจเอง  

หรือจะให้สมาชิกอบต. ด าเนินการแจ้งมาให้อบต. ก่อนครับ  

นายสมชาย  จันทร์เอียด เรียนท่านนายก อบต.และสมาชิกอบต. ทุกท่าน อบต.จะด าเนินการซ่อมแซมให้ประมาณ
เลขานุการนายก อบต. ภายในเดือนพฤศจิกายน นี้ และขอยืมรถกระเช้าของเทศบาลเกาะทวดไว้แล้ว 
 
นายสมหมาย  พรรณรังสี เรียนท่านประธานสภาฯ ในการซ่อมไม่ทราบว่าทางอบต.ได้จ้างซ่อมแบบไหน หรือแบบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 จ้างซ่อมเป็นจุด เพราะท่ีผ่านมาจุดละ 800-900 บาท มีราคาสูง บางอบต. จ้างซ่อมจุด 

ละประมาณ 300 บาท 

นายกิตติชัย  อินทมะโน เรียนท่านประธานสภาฯ ในการซ่อมแซมครั้งนี้ ไม่ต้องจ้างส ารวจ เพราะใช้รถกระเช้าขึ้น
นายช่างโยธา  ไปซ่อมแซม สามารถซ่อมได้ทันที เพราะเห็นแล้วว่าไฟฟ้าเสียตรงไหนบ้าง แต่ อบต. ต้อง 

จ้างคนที่มีความสามารถทางไฟฟ้าโดยตรงจ้างเป็นวัน ไม่ต้องจ้างเป็นจุด และเครื่องมือใน
การซ่อมแซม อบต.ป่าระก าจัดหามาให้ โดยผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมเมื่อขึ้น
ไปแล้ว ไม่ต้องลงมาแล้วขึ้นไปซ่อมอีก ครั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถซ่อมแซมได้ทันที ครั้งก่อน 
อบต.ป่าระก าไม่สามารถยืมรถกระเช้าของอบต.อ่ืนได้ ก็จ าเป็นต้องจ้างส ารวจหนึ่งครั้ง 
และจ้างซ่อมแซมอีกหนึ่งครั้ง และจ้างซ่อมแซมอีกหนึ่งครั้ง ท าให้ค่าจ้างมีราคาแพง     
และครั้งนี้ ขอให้ทางสมาชิกอบต.ได้แจ้งมาด้วย เพ่ือจะได้รีบซ่อมแซมต่อไป 

นายสุวิทย์  เล็กพูล เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกอบต. กระผมขอบอกบุญทอดกฐินสามัคคี    
นายก อบต.  วัดอัฒฑศาสนาราม (หัวป่าขลู่) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมท าบุญตาม 

ศรัทธาด้วย 

นายประคิ่น  ทองมี เมื่อที่ประชุมไม่มีประเด็นใดแล้ว ขอขอบคุณนายกอบต. และสมาชิกอบต.ทุกท่านที่ได้เข้า
ประธานสภาฯ  ร่วมประชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  

เพียงแค่นี ้

เลิกประชุม  เวลา 12.00  นาฬิกา 
 
 
          (ลงชื่อ)  สมโชค  ศรีรอด    บันทึกรายงานการประชุม                              

                (นายสมโชค  ศรีรอด) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 
 
 



๗ 

 

 
(ลงชื่อ)     สมเกียรติ  ฤทธิขาบ       (ลงชื่อ)  สมโชค  ศรีรอด    บันทึกรายงานการประชุม                              

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