
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2) 
วันที่ 30 พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 1/2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภาฯ พิสัย  ศรีเมือง  
2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภาฯ อาคม  ชูมณี  
3 นายพจพงษ์  ใจเกลี้ยง ส.อบต.ม.1 พจพงษ์  ใจเกลี้ยง  
4 นางจรวยพร  รอดภัย ส.อบต.ม.2 จรวยพร  รอดภัย  
5 นายศรชัย  ทองเพชร ส.อบต.ม.3 ศรชัย  ทองเพชร  
6 นายซ้วน  สมมาศ ส.อบต.ม.6 ซ้วน  สมมาศ  
7 นายอารี  สุวรรณ์มณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณ์มณี  
8 นายสาคร  ณ นคร ส.อบต.ม.8 สาคร  ณ นคร  
9 นายสมมาตร  เขียวน้อย ส.อบต.ม.9 สมมาตร  เขียวน้อย  

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจินดา  ช่างคิด นายก อบต. จินดา  ช่างคิด  
2 นางธันยพร  บุญเจริญ    รองนายก คนที่ 1 ธันยพร  บุญเจริญ     
3 นายไสว  ดินแดง รองนายก คนที่ 2 ไสว  ดินแดง  
4 ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงค์  รอดภัย   เลขานุการนายก -  
5 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหน้าสำนักปลัด สุชาติ  ไชยขาว  
6 นายสุพจน์  ปัญญาวี รักษาราชการแทน 

ผอ.กองช่าง 
สุพจน์  ปัญญาวี  

7 นางสาวฐิติรัตน์  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน์  การแข็ง  
8 นางสาวถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน ผอ.กองการศึกษา พัฒนวัลย์ สุวรรณวรชาติ แทน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

เมื่อถึงเวลา 13.00 น.  รองประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯทกุคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ  
ว่าสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 8 คน  ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
นายพิสัย  ศรีเมือง  ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ  
ประธาน สภาฯ  1.การแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ 

เนื่องจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อ่ืน ตำแหน่ง
เลขานุการสภาจึงว่างลง  อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของ
สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน 
ตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาทอ้งถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม 
ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ 

ส.อบต.ม.6  เสนอ นายสมมาตร  เขียวน้อย   
   ผู้รับรอง  นายพจพงษ์  ใจเกลี้ยง และ  นายศรชัย  ทองเพชร 
ประธาน สภาฯ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มีตามข้อ 14 ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 

แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ที่ประชุม  มติเอกฉันท์เห็นชอบ  นายสมมาตร  เขียวน้อย    เป็นเลขานุการสภาฯ 
ประธาน สภาฯ  2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 10 ประการ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติอย่าง 

เคร่งครัด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน สภาฯ  3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
หัวหน้าสำนักปลัด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2565  ได้มีการแก้ไข

แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ รายละเอียดในบางโครงโดยรายละเอียดเป็นไปตาม
เอกสารที่ได้เสนอให้กับทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม  
ประธาน สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  (สมัยที่ 1)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2565   

เชิญสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  (สมัยที่ 1)  ลงวันที่ 3  มีนาคม    
                               2565   
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ส.อบต.ม.7  สอบถามเรื่องโครงการได้รับการเสนอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2565 
นายก  อบต.  โครงการทีไ่ด้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานั้นแตล่ะหมู่บ้านจะมีการเสนอหนึ่ง 

โครงการและฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นต้องบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
อย่างเร่งด่วน 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 1.ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  เรื่อง การติดตั้งบ่อ

ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ..........   
หวัหน้าสำนักปลัด ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามข้อ 45 จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
รองประธานสภาฯ เห็นควรให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมเป็นกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภาโดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภา ลงมติว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามวาระรวดหรือไม่ 
ที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ ในวาระรับหลักการนี้  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด 
นายก  อบต.  หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
เหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
มาตรา 70 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง
ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 
ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงเห็นสมควรออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการควบคุม
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและ
ปัญหาส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ตำบลเพหลา 

รองประธานสภาฯ เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติเพ่ือป้องกันปัญหาน้ำเสียจากอาคาร   
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมก็ขอให้ทีป่ระชุมลงมติครับ 
ที่ประชุม มติรับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์  

เห็นชอบ          8    เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

ประธานสภา  ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
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ประธานสภา  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา เรื่อง การติดตั้งบ่อ

ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 2565 
ประธานสภา  2.ขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  พ้ืนที่บริเวณหน้า รพสต.บ้าน    

พรุเตย หมู่ที่ 4 จำนวน 21 ไร่ 3 งาน 15.7 ตารางวา  ขอเชิญชี้แจงรายละเอียด 
รองนายกคนท่ี 2 พ้ืนทีห่น้า รพสต.บ้านพรุเตย หมู่ที่ 4  จำนวน 21 ไร่ 3 งาน 15.7 ตารางวา  อยู่ในเขต

ของป่าไม้เพ่ือจะดำเนินการจัดทำเป็นแหล่งจัดกิจกรรมและออกกำลังกาย ซึ่งจะต้องขอ
ใช้พื้นที่อย่างถูกต้องโดยการขออนุญาตต่อป่าไม้นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
รองประธานสภา ฯ เห็นด้วยที่จะดำเนินการนำพ้ืนที่ดังกล่าวไปเป็นแหล่งจัดกิจกรรมและออกกำลังกายให้

ประชาชนในม.3,4,5,8,9  ใช้ร่วมกัน  
ประธานสภา อบต. หากไม่มีทา่นใดสอบถามเพ่ิมเติม  ขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  พ้ืนที่บริเวณหน้า รพสต.บ้าน  

พรุเตย หมู่ที่ 4 จำนวน 21 ไร่ 3 งาน 15.7 ตารางวา   
ประธานสภา  3.พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอเชิญนายก

ชี้แจงรายละเอียด 
นายก  อบต. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายหลังนิคม ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแนน่คันทาง
เดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 250 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  153,000  บาท   
2.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายประภาสอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 175 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากําหนด  งบประมาณ  108,000  บาท   
3.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายโคกกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิม
พร้อมแตง่คูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 350 ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  213,000  บาท   
4.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายเกษมสุข-ควนหวายแดง ซอย 5 หมู่ที ่4 บ้านพรุเตย
เหนือ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบด
อัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 425 ลบ.ม. หรือ 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย 
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ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากําหนด  งบประมาณ  
258,000  บาท   

5.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายพรุเตียว - นาต้นนุ่น หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 500 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ และ
งานกรุยทางถางป่าความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  442,000  บาท   

6.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยน้ำดํา หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,300.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่ง
คูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 575 ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 11,500.00 ตร.ม. งานวางท่อขนาด dai.0.60 เมตร และงานวางท่อ
ขนาด dai.0.80 เมตร พร้อมกําแพงปากท่อ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  396,000  บาท  

7.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคู
ระบายน้ำถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 150 ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  93,000  บาท   

8.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายบ้านทรายทอง - บ้านควนสบาย หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร โดยทําการเกรดแตง่บดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน 400 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม. พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  เพหลากําหนด  งบประมาณ  243,000  บาท 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายควนสบาย - ทุ่งปรือ หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร  หรอืพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
8,000.00 ตร.ม. 
โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุ
จํานวน 400 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ  307,000  บาท     
10.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายพัฒนา 2  หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,000.00 ตร.ม.   
โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุ
จํานวน 650 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ  393,000  บาท     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
11.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้  โดยทําการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
(กรองน้ำบาดาล) งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและงาน
พัฒนาบ่อบาดาล dai.6.0" งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. เพหลากำหนด  งบประมาณ  498,000  บาท  

12.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ โดยทำการงาน
เชื่อมต่อท่อส่งน้ำดิบ PE งานระบบถังกรองน้ำผิวดิน งานระบบถังน้ำใสและงานระบบปั๊ม
น้ำพร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.    
เพหลากำหนด  งบประมาณ  435,000  บาท  

13.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านท่าเรือ โดยทำการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำ
บาดาล) งานก่อสร้างฐาน คสล.หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอถังสูง และงาน
ก่อสร้างฐานคสล.ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ  554,000 
บาท   

14.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านควนสบาย โดยทำการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ (พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
(กรองน้ำผิวดิน) งานก่อสร้างฐานคสล. หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอถังสูง ,
งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานก่อสร้างแพดูด และ
งานก่อสร้างอาคารเก็บปั๊มน้ำ พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด  งบประมาณ  816,000  บาท   

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
15.โครงการขุดลอกฝายบ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว  โดยทําการขุดลอกคลอง
ฝาย ขนาดกว้าง 34.00 ยาว 80.00 เมตร และก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  263,000  
บาท      

               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,172,000.00 บาท 
   ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  6,585,492.83 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือหากอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการทั้งหมด     1,413,492.83 บาท 
 ส่วนรายละเอียดจะให้กองช่างชี้แจง 
นายช่างโยธา มีงบประมาณไม่เท่ากันแต่ละโครงการเนื่องจากรายละเอียดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพ

พ้ืนที่ซึ่งจะต้องดำเนินการ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ขอเชิญครับ  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
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นายก  อบต. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายหลังนิคม ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเพหลาใต้ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทาง
เดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 250 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  153,000  บาท   
2.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายประภาสอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 175 ลบ.ม. หรือปรับปรุง 
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากําหนด  งบประมาณ  108,000  บาท   
3.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายโคกกลาง หมู่ที ่3 บ้านพรุเตยใต้ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิม
พร้อมแตง่คูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 350 ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  213,000  บาท   
4.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายเกษมสุข-ควนหวายแดง ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตย
เหนือ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบด
อัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 425 ลบ.ม. หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,500.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากําหนด  งบประมาณ  
258,000  บาท   

5.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายพรุเตียว - นาต้นนุ่น หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 500 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ และ
งานกรุยทางถางป่าความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  442,000  บาท   

6.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยน้ำดํา หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,300.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแตง่
คูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 575 ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 11,500.00 ตร.ม. งานวางท่อขนาด dai.0.60 เมตร และงานวางท่อ
ขนาด dai.0.80 เมตร พร้อมกําแพงปากท่อ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  396,000  บาท  
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7.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ  ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคู 

ระบายน้ำถมหลุมบ่อด้วยหินผุจํานวน 150 ลบ.ม. หรือปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่
ไม่นอ้ยกว่า 3,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  93,000  บาท   

8.โครงการปรับปรุงซ่อม ถนนสายบ้านทรายทอง - บ้านควนสบาย หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร โดยทําการเกรดแตง่บดอัดแน่น
คันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุจำนวน 400 ลบ.ม. หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  เพหลากําหนด  งบประมาณ  243,000  บาท 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายควนสบาย - ทุ่งปรือ หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร  หรอืพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
8,000.00 ตร.ม. 
โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุ
จํานวน 400 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ  307,000  บาท     
10.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนสายพัฒนา 2  หมู่ที่ 2 บ้านเพหลาเหนือ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
13,000.00 ตร.ม.   
โดยทําการเกรดแต่งบดอัดแน่นคันทางเดิมพร้อมแต่งคูระบายน้ำ ถมหลุมบ่อด้วยหินผุ
จํานวน 650 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ  393,000  บาท     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
11.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตยใต้  โดยทําการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
(กรองน้ำบาดาล) งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและงาน
พัฒนาบ่อบาดาล dai.6.0" งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. เพหลากำหนด  งบประมาณ  498,000  บาท  

12.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตยเหนือ โดยทำการงาน
เชื่อมต่อท่อส่งน้ำดิบ PE งานระบบถังกรองน้ำผิวดิน งานระบบถังน้ำใสและงานระบบปั๊ม
น้ำพร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.     
เพหลากำหนด  งบประมาณ  435,000  บาท  

13.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านท่าเรือ โดยทำการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (กรองน้ำ
บาดาล) งานก่อสร้างฐาน คสล.หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอถังสูง ,งาน
ก่อสร้างฐานคสล.ถังกรอง พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
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โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ  554,000 
บาท   

14.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านควนสบาย โดยทำการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ (พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
(กรองน้ำผิวดิน) งานก่อสร้างฐานคสล. หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งหอถังสูง ,
งานก่อสร้างฐานคสล. ถังกรอง พรอ้มติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก งานก่อสร้างแพดูด และ
งานก่อสร้างอาคารเก็บปั๊มน้ำ พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. เพหลากำหนด  งบประมาณ  816,000  บาท   

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งกอ่สร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
15.โครงการขุดลอกฝายบ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5 บ้านพรุเตียว  โดยทําการขุดลอกคลอง
ฝาย ขนาดกว้าง 34.00 ยาว 80.00 เมตร และก่อสร้างทางเบี่ยง พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.เพหลากําหนด  งบประมาณ  263,000  
บาท      

               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,172,000.00 บาท 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ส.อบต.ม.1 สอบถามเรื่องประปา ม.1 
นายช่างโยธา ปัญหาเกิดจากระบบประปาชำรุดอาจเกิดจากไม่มีน้ำหรือปั๊มน้ำเสียซึ่งอยู่ในประกัน

สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเตือนผู้รับเหมาครั้งท่ี 2   
รองประธานสภาฯ สอบถามเรื่องคูระบายน้ำถนนคสล.พูนผล-ช่องเนียง 
นายช่างโยธา ตามแบบแปลนเป็นการออกแบบโดยใช้วิธีการถมดินเป็นคูระบายน้ำ 
รองนายกคนที่ 1 รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายจัดทำโครงการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเพหลา 
ผอ.กองคลัง ชี้แจงความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 
 
                                                        

(นายสมมาตร  เขียวน้อย) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.นายอาคม  ชูมณี  
2.นายอารี  สุวรรณ์มณี   
3.นายซ้วน  สมมาศ 
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที ่2)                         
ครั้งที่ 1/2565  เวลา    .    –    .   น.  เมือ่วันที่                 2565 

 
 
      

(นายพิสัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 


