
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 1)  คร้ังที่ 1/2563 
วันที่ 28 กุมภาพันธ  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 นายประทิพย  ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย  ศรีงาม  
5 นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง ส.อบต.ม.3 สุภาวดี  เพชรเรือนทอง  
6 นายศรีสมชัย  เองฉวน ส.อบต.ม.4 ศรีสมชัย  เองฉวน  
7 นายพิสัย  ศรีเมือง ส.อบต.ม.5 พิสัย  ศรีเมือง  
8 นายสำเริง  ทองทิพย ส.อบต.ม.6 สำเริง  ทองทิพย  
9 นายอารี  สุวรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  

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

 
ผูไมมาประชมุ 
       -นายสมพร  จันทรแจม 

-นายเชือบ  ฉีดเกิด 
-นายสายัญ ทิพยสุราษฎร 

 -นายณรงค  มณีออน 
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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 นายสนิท  จุรักษ ผอ.กองชาง สนิท  จุรักษ  
5 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหนาสำนักปลัด สุชาติ  ไชยขาว  
6 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  
7 น.ส. ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ. กองการศกึษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  
8 น.ส.ศรณัชกร  ขุนจันทร นิติกร ศรัณชกร  ขุนจันทร  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานตอที่ประชุมวาสมาชิก 

สภาฯ มาประชุม จำนวน 13 คน ไมมา 4 คน ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
 นายประกอบ มาศโอสถ  เลขานุการสภาฯ อบต.เพหลา  เนื่องจากทานประธานอยูระหวางการเดินทางมา
จากตางจังหวัด  อาศัยอำนาจตามขอ ๒๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอเชิญทานรองประธานสภาฯ เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาทองถิ่นดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   ไมมี  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั ้งที่ 1/2562  ลงวันท่ี   

12 ธันวาคม  2562  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถาไมมี
ขอใหรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที ่ 1/2562  ลงวันที่   
12 ธันวาคม  2562 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
รองประธานสภาฯ 3.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำป  พ.ศ. 2563 และสมัยแรกป 

2564 อาศัยอำนาจตามขอ 21  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม  ซึ่งกำหนดใหมีปละ 4 สมัย สมัยละไม
เกิน 15 วัน  ดังนี้   
-สมัยที่สอง  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  1 - 15  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
-สมัยที่สาม  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  3 - 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
-สมัยที่สี่  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  1 - 15  ธันวาคม   พ.ศ. 2563  
-สมัยที่หนึ่ง  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  14 - 28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2564 
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ที่ประชุม   มีมติเอกฉันทเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญป 2563  และ สมัยแรกป  
2564 

รองประธานสภาฯ 3.2 ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2563 ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 

นายกอบต. ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหองคการบริหารสวนตำบลเพหลาดำเนินโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหนากากอนามัย  แตเนื่องจากโครงการดังกลาว
ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ ่น ( พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม  จึงจำเปนตองเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561- 2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  โครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ 100,000 บาท  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และการจัดทำหนากาก
อนามัย  งบประมาณ 50,000  บาท 

รองประธานสภาฯ เมื่อทุกทานไดทราบรายละเอียดโครงการที่ทางคณะผูบริหารเสนอเพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนา
ทองถิ่น ( พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 แลว  ใครขอใหทุกทานไดรวมกัน
พิจารณาพรอมอภิปรายหรือซักถามทางผูบริหาร   

นายประทิพย  ศรีงาม ขอสอบถามเก่ียวกับงบประมาณโครงการ 
ปลัด อบต. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติไดมีหนังสือดวนที่สุด มท. 0808.2 /      ว

0813  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563  เรื่องยกเวน การใชเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เร่ือง อบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. โดยอาศัยระเบียบขอ 89/1 แหงระเบียบ มท. 
วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน ฯ  ยกเวนการใชเงินสะสม
ตามระเบียบขอ 89  ใหทองถิ่นสามารถดำเนินการนำเงินสะสมไปใชในการจัดฝกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติได ดังนั้น เมื่อสภาพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฯ แลวก็จะเสนอตอที่ประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมในวาระตอไป   

รองประธานสภาฯ มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2  

พ.ศ.2563 
 3.3 พิจารณาอนุมัตจิายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน  หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
-โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  
งบประมาณ 100,000  บาท   

รองประธานสภาฯ ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจง 
นายก อบต. ตามที่ไดมีหนังสือสั่งการซึ่งทานปลัดไดเรียนใหทุกทานทราบไปแลวในขางตนนั้น  ใหจัดตั้งชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอย 50 คนตอแหง และให
คณะทำงานขับเคลื่อนการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดำเนินการฝกอบรม
ใหแกจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนหนวยงานในพื้นที่ในการปฏิบัติหนาที่ดานสถานการณสา
ธารณภัย ตลอดจนการชวยเหลือผูประสบภัย และปฏิบัติการฟนฟู 
บูรณะสถานที่ในเบื้องตน  องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดจัดการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกำหนดการฝกอบรม กรกฎาคม 2563  
เพ่ือสงเสริมความรูดานการจัดการสาธารณภัยเบื้องตน การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิด
เหตุ และเพ่ือสนับสนุนใหโครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ มีความเขมแข็ง และม ี
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ทักษะ ความรูความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะสงผลใหประชาชนในชุมชน  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งมีจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลเพหลาเขา
รับการฝกอบรม จำนวน 61 คน 

รองประธานสภาฯ  มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน  หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
-โครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  
งบประมาณ 100,000  บาท   
3.4 การพิจารณาขอความเห็นชอบยกวัดมะขามแกว(ราง) เปนวัดที่มีพระภิกษุสงฆ 

รองประธานสภาฯ ตามที่ไดรบัหนังสือจากพระฉา พลญาโณ  เรื่องการยกวัดรางเปนวัดที่มีพระภิกษุสงฆจำพรรษา
พรอมรายละเอียดตาง ๆ  ตามที่ไดแจงใหสมาชิกสภาทุกทานทราบแลวนั้น ขอใหที่ประชุม
ปรึกษาหารือและสอบถามเพ่ิมเติม  ถาไมมีขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม เห็นชอบ    12 เสียง 
 ไมเห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง - เสียง  
 มติเอกฉันทเห็นชอบยกวัดมะขามแกว(ราง) เปนวดัที่มีพระภิกษุสงฆ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพิสัย  ศรีเมือง  สอบถามเร่ืองการแกไขปญหานำ้ในฤดูแลง 
นายก อบต. ตอนนี้โครงการนำ้ประปาภูเขายังไมมีการสงมอบงานจึงยังไมสามารถใชน้ำได  หลังจากนี้จะมีการ

ตั้งกลุมผูใชน้ำประมาณกลางเดอืนมีนาคมนี้ และขอประชาสัมพันธเรื่อง 
-วันที่ 18 มีนาคม  เปนวนัทองถ่ินไทย ขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมพรอมกัน เวลา 08.00 น.  
ณ  หองประชุมชางเผือก  อบจ.กระบี ่ 
-วันที่ 13-20 มีนาคม ใหทุกอปท. ทำความสะอาดในพืน้ที่โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและ
รายงานใหจังหวัดทราบภายในวนัที่  25  มีนาคม 

นายชนะพล  ศักดิ์สม ประชาสัมพันธการจัดงานสงเสรมิการทองเที่ยว สามารถนำสนิคาของแตละชุมชนไปจดั 
จำหนายภายในงานได 

นายประสิทธ์ิ  มณีมัย แจงเร่ืองน้ำประปาม.9 ประชาชนไมไดใชน้ำ 1 อาทิตย แตตอนนี้สามารถใชน้ำไดแลว 
นายพิสัย  ศรีเมือง สอบถามเร่ืองการขุดเจาะบอบาดาลม.5 
นางทพิยสชุล  บญุชวย สอบถามเรื่องความคืบหนาของโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากการจายขาดเงนิสะสม ป พ.ศ.

2563 และโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนพิการ 
นายก อบต. การขุดเจาะบอบาดาลม.5  อยูระหวางผูรับจางดำเนินการตามสัญญาสวนโครงการที่ไดรับการ

จายขาดเงินสะสมป พ.ศ.2563  โครงการบางสวนไดจัดทำสญัญาเปนที่เรียบรอยแลว  โครงการ
ที่เหลือและโครงการปรับปรงุซอมแซมบานคนพิการอยูระหวางการจัดทำเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจาง   

ผอ.กองคลัง แจงยอดรายรับ-จาย  ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา  โครงการงขยายเขตระบบประปา ม.
3,5,6,7  ไดจัดทำสัญญาแลว 

รองประธานสภาฯ ถาทานสมาชิกไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุมไวเพียงแคนี ้
 ปดประชุม เวลา 15.00 น. 
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            ประกอบ มาศโอสถ 

(นายประกอบ มาศโอสถ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายพิสัย    ศรีเมือง 
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 
 
สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี 1)                         
ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.00-15.00 น.  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ  2563 
 
 
 
 
      อาคม  ชูมณี 

(นายอาคม  ชูมณ)ี 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล  ปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


