
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 4)  คร้ังที่ 1/2563 
วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
*************************************************************************** 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภา ฯ ทิพยสุชล  บุญชวย  
2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภา ฯ อาคม  ชูมณี  
3 นางจารุวรรณ  ขันรุง ส.อบต.ม.1 จารุวรรณ  ขันรุง  
4 นายสมพร  จันทรแจม ส.อบต.ม.1 สมพร  จันทรแจม  
5 นายเชือบ  ฉีดเกิด ส.อบต.ม.2 เชือบ  ฉีดเกิด  
6 นายประทิพย  ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย  ศรีงาม  
7 นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง ส.อบต.ม.3 สุภาวดี  เพชรเรือนทอง  
8 นายพิสัย  ศรีเมือง ส.อบต.ม.5 พิสัย  ศรีเมือง  
9 นายสายัญ ทิพยสุราษฎร ส.อบต.ม.5 สายัญ ทิพยสุราษฎร  

10 นายอารี  สุวรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  
11 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต. ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  
12 นางสาวสุรินทร  สุทธิเกิด ส.อบต.ม.8 สุรินทร  สุทธิเกิด  
13 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณมัีย  
14 นางหนูเจียม  แกวเพ็ง ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แกวเพ็ง  
15 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  

 
ผูไมมาประชมุ  
นายศรีสมชัย  เองฉวน ส.อบต.ม.4  
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประยูร แกวรัตน นายก อบต.เพหลา ประยูร แกวรัตน  
2 นายสมหวัง  แกวมณี รองนายก อบต. เพหลา สมหวัง  แกวมณี  
3 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  
4 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  
5 น.ส. ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ. กองการศกึษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  
6 น.ส.ศรณัชกร  ขุนจันทร นิติกร ศรัณชกร  ขุนจันทร  
7 นายสุพจน  ปญญาวี นายชางโยธา สุพจน  ปญญาวี  
8 นางสุมาลี  หนูบูรณ  ผอ.รพ.สต.บานพรุเตย สุมาลี  หนูบูรณ   

 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ  

วาสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 14 คน  ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
นางทิพยสุชล  บุญชวย  ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ หมูที่ 6  ลาออกจากตำแหนง จำนวน 2 ทาน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2/2563  ลงวันที่ 17      

สิงหาคม  2563  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอเชิญคะ ถาไมมีขอให
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2/2563  ลงวันที่ 17      
สิงหาคม  2563 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 ขอความเห็นชอบการขอใชประโยชนในพื้นที่สาธารณประโยชน ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.

บานพรุเตยชี้แจงรายละเอียด 
นางสุมาลี  หนูบูรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดแจงใหรพ.สต.บานพรุเตยซึ่งใชพื้นที่ของกรมปาไมโดยไมได

รับอนุญาต ดําเนินการขออนุญาตจากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ ภายใน ๑๘๐ วัน 
โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเพหลาเพื่อเปนหลักฐาน
ในการขออนญาตเขาทําประโยชนอยางถูกตองตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ.๒๔๘๔  เพื่อใชเปนที่ตั้งหนวยบริการสุขภาพ บานพักขาราชการ อาคารสิ่งกอสราง
สำหรับงานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ตำบลเพหลา หมูที่ 3,หมูที่ 4,หมูที่ 5,หมูที่ 8,หมูที่ 9  
เนื้อที่ประมาณ 4  ไร 

นายก อบต.เพหลา ที่ตั ้งของรพ.สต.บานพรุเตยอยูในความดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรปาไม  สวนที่ตั้ง 
อบต. เปนพ้ืนท่ีอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งการขอใชประโยชนในพื้นที่ 
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 สาธารณประโยชนนั้น  หนวยงานราชการจะตองดำเนินการขอใชใหถูกตอง โดยจะตองขอ
ใชตอหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ซึ่งตองการใชประโยชน  และตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาฯ ดวย   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญคะ 
รองประธานสภา ตอนที่มีการสราง รพ.สต. ผูใหญศักดา  แกวลูก ดำรงตำแหนงอยู ในขณะนั้น มีเนื ้อที่

ประมาณ 30 ไร 
 แตพื้นที่บางสวนประชาชนไดทำการบุกรุก แตไมทราบวาอยูในความดูแลของปาไมหรือ

หนวยงานใด  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทเห็นชอบการขอใชประโยชนในพื้นที่สาธารณประโยชนของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลบานพรุเตย   
ประธานสภาฯ 3.2 ขอความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  
นายก อบต.เพหลา ดวยกระทรวงมหาดไทยขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมในระบอบประชาธิปไตยและชุมชนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยให
สภาฯ  กำหนดระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภา
องคการบริหารสวนตำบลเพหลา  ใหเปนไปตามขอ 117  วรรคสี ่   แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  รายละเอียดปรากฏตามรางระเบียบฯ  ที่ไดเสนอตอทุกทานเปนที่
เรียบรอยแลว 

รองประธานสภาฯ เปนเรื่องท่ีดีท่ีจะใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารของชุมชน   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญคะ  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทเห็นชอบระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของ

สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
ประธานสภาฯ 3.3 ขอความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
นายก อบต.เพหลา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2563  โดยรายงานผลใหฝายบริหารทราบและนำเสนอตอสภาฯ  ซึ่งมีบางโครงการที่
อยูระหวางดำเนินการ  และจะเห็นไดวาการดำเนินการตามแผนไดรับการประเมินอยูใน
ระดับต่ำ  เนื่องจากไดตั้งแผนเพื่อดำเนินการเปนจำนวนมาก  งบประมาณจึงไมเพียงพอใน
การดำเนินการตามแผนไดประกอบกับตั้งไวเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญคะ 
รองประธานสภา จะเห็นไดวาจากรายงานผลนั้นมีโครงการที่ไดดำเนินการสำเร็จเปนจำนวนมากในแตละป  

แตประชาชนไมคอยทราบวาอบต.ไดดำเนินการอะไรไปแลวบางในแตละป และไดมกีารฝาก
สอบถามเรื่องกรณีการวางทอระบายน้ำของโครงการสามแยกเขาหนาผึ้งดวย 

ปลัด อบต. ขอเรียนใหทราบวาเดิมไมมีทอระบายน้ำในแบบแปลน  จึงไดขอความรวมมือผูรับจาง
ดำเนินการใหโดยสมาชิก ม.5 เปนผูลงพื้นที่ไปชี้จุดวางทอระบายน้ำซึ่งมีปญหาเรื่องการ
ระบายน้ำ ไมมีการใชงบประมาณแตอยางใด 
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นายพิสัย  ศรีเมือง กระผมไดรับมอบหมายจากอบต.ใหชวยดูแล  ซึ่งประชาชนตองการใหมีการทำทอระบายน้ำ 
 จึงไดมีการวางทอที่บานนายสุเทพ  บานนายเลง  เพ่ือไมใหถนนเปนบอโคลน 
 นายก อบต.เพหลา บริเวณทางโคงจุดนั้นเปนพื้นที่ลุมทำใหมีน้ำลนเปนบอโคลน  จึงไดขอความรวมมือผูรับจาง

เพื่อใหน้ำระบายไปทางนั้น และจะมีการปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อใหน้ำมีการระบายไดดี
มากยิ่งข้ึน 

นายประสิทธิ์  มณีมัย สอบถามเรื่องโครงการ ซึ่งไดเสนอไปเพ่ือจายขาดเงินสะสมแตไมมีอยูในแผนทำใหโครงการ
ตกไป  ขอใหชวยชี้แจงดวย 

นายก อบต.เพหลา การจัดทำแผนเปนไปตามระเบียบ  กรณีมีเหตุจำเปนถนนชำรุดเสียหายก็สามารถซอมแซม
ดวยหมวดทรัพยสินได สวนการปรับแผนนั้นสามารถทำไดผานคณะกรรมการแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

นักวิเคราะหฯ การจัดทำแผนจะตองมีการวางแผนวาปใดจะจัดทำโครงการใดบาง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563   
ประธานสภาฯ  3.4 เพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
นายก อบต.เพหลา ตามที่กองชางไดดำเนินการสำรวจดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอนประชาชนในแตละหมูบานโดยดำเนินการเสนอสภาฯ พิจารณาจายขาดเงินสะสม  แต
เนื่องจากเอกสารที่จะใชในการพิจารณายังไมสมบูรณจึงขอเลื่อนวาระการประชุมออกไปกอนและ
จะนำเขาสูที่ประชุมในครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต.เพหลา ขอความรวมมือประชาสัมพนัธการรักษามาตรการปองกันโควดิ-19  หากทราบวามปีระชาชนใน

หมูบานมาจากพื้นที่เสี่ยงสงูใหแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบหรือรีบไปพบแพทยเพ่ือเฝาระวัง 
และขอเชิญทุกทานเขารวมประชุมเรื่องการจัดงานวนัเด็กแหงชาติ ในวันศุกรที่ 18  ธันวาคม 
2563  เวลา 13.30 น.   

ที่ประชุม รับทราบ 
นายประทิพย  ศรีงาม สอบถามเร่ืองปญหาระบบนำ้ประปา ม.3 ชำรุด 
นายก อบต.เพหลา ขอใหทำหนังสือแจงเร่ืองการชำรุดเพ่ือใหพัสดุดำเนินการแจงใหผูรับจางซอมแซมตอไปเพราะอยู 

ระหวางประกันสัญญา 
นายสพุจน  ปญญาว ี ความชำรุดของระบบประปา ม.3  อยูในประกันสัญญา แตจะตองมีการบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนไปกอนโดยสามารถนำอุปกรณของอบต.ไปใชเปนการชั่วคราวได     
นายอารี  สุวรรณมณ ี ขอสอบถามเรื่องงบประมาณการอุดหนุนศาสนสถาน เชน วัด มสัยิด 
ผอ.กองคลัง การอุดหนุนศาสนสถานจะตองพิจารณาโดยผูมีสวนเก่ียวของวาเปนอำนาจหนาที่ของอบต.หรือไม   
นายก อบต.เพหลา ชี้แจงการดำเนินการจัดทำงบประมาณ-การใชงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  ถาทานสมาชิกไมมีอะไรแลว ก็ขอปดประชุมไวเพียงแคนี้นะคะ 
 ปดประชุม เวลา 15.30 น. 
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            ประกอบ มาศโอสถ 
(นายประกอบ มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
ผูจดรายงานการประชุม 

     คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายพิสัย    ศรีเมือง 
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสรุาษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 

สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรบัรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามญั (สมัยที่ 4)                         
ครั้งที่ 1/2563  เวลา 13.00-15.30 น.  เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2563 
 
  
             ทิพยสุชล บุญชวย 

 (นางทิพยสชุล บุญชวย) 
ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลเพหลา 


