
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 1)  คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 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 นายศรีสมชัย  เองฉวน ส.อบต.ม.4 ศรีสมชัย  เองฉวน  
9 นายพิสัย  ศรีเมือง ส.อบต.ม.5 พิสัย  ศรีเมือง  

10 นายณรงค  มณีออน ส.อบต.ม.6 ณรงค  มณีออน  
11 นายสำเริง  ทองทิพย ส.อบต.ม.6 สำเริง  ทองทิพย  
12 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต.ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  
13 นางสาวสุรินทร  สุทธิเกิด ส.อบต. ม.8 สุรินทร  สุทธิเกิด  
14 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณมัีย  
15 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  

 
 
ผูไมมาประชมุ 
       -นายสายัญ ทิพยสุราษฎร 

-นายอารี  สุวรรณมณี 
-นางหนูเจียม  แกวเพ็ง 
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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 นายเอกสิทธิ์ เพชรฉวาง เลขานุการนายก อบต.เพหลา เอกสิทธิ์ เพชรฉวาง  
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. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ  

วาสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 15 คน ไมมา 3 คน ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
 นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้  
ระเบียบวาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   รายงานตัวของขาราชการที่โอน(ยาย) นางสาวฐิติรัตน  การแข็ง  มาดำรงตำแหนง  

ผูอำนวยการกองคลัง  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (สมัยที ่1) ครั้งท่ี 2/2561  ลงวันที่ 3  

ธันวาคม 2561  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญคะ ถาไมมขีอให
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (สมัยที่ 1)  ครั้งที่ 2/2561  ลงวันที ่3  
ธันวาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 การจัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตราย

ในชุมชนกับองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่ ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. การจัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายใน

ชุมชน กับ อบจ. เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ซึ่งไดลงนามเปนที่
เรียบรอยแลวในวันนี้ หลังจากนี้จะเปนหนาที่สำนักปลัดจัดทำแผนใหประชาชนนำขยะมูล
ฝอยอันตรายมารวบรวมไวที่จุดจัดเก็บและรวบรวมให อบจ.ไปดำเนินการ พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

ที่ประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอันตรายในชุมชนกับองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่   

ประธานสภาฯ 3.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ( พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2  พ.ศ. 2562  ขอเชิญคณะผูบ้รหิารช้ีแจงรายละเอยีด 
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นายกอบต. การเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง นัน้ ส่วนใหญ่มีขึ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล 

เช่น โครงการก่อสร้างถนนดินซเีมนต์ ปรับปรุง คุณภาพ ดว้ยยางธรรมชาต ิสาย 

สปก. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6  ซึ่งเดิมไม่ม ีและไดร้บังบประมาณสนับสนุนดา้น

การศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรม เพื่อสรา้งสนามเด็กเล่น รวมทัง้โครงการ

ซ่อมแซมถนนซึ่งเสยีหายจากเหตุอุทกภัย 

ประธานสภาฯ เมื่อทุกทานไดทราบรายละเอียดงาน/โครงการ  ท่ีทางคณะผูบริหารเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ.2561- 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2562  
แลว  ใครขอใหทุกทานไดรวมกันพิจารณาพรอมอภิปรายหรือซักถามทางผูบริหาร   

นายอาคม  ชูมณ ี ขอใหส้มาชิกฯ ตรวจสอบว่าโครงการตามเอกสารนัน้ถูกตอ้งแล้วหรอืไม่ของแต่ละใน

หมู่บา้น  

ที่ประชุม  มีมติเอกฉันทเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ.2561- 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ 3.3 ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัง้จ่าย

เป็นรายการใหม่  โครงการเงนิชดเชยค่างานก่อสรา้งตามสัญญาแบบปรับราคาได ้

(ค่า k) จำนวน 50,000 บาท  ขอเชิญทางคณะผูบ้รหิารช้ีแจง 

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัง้จ่ายเป็น

รายการใหม่ โดยโอนลดจากแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบ

ดำเนนิงาน หมวดค่าใช่สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวนเงนิที่โอน

ลด 40,000 บาท  และโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปแีละเพิ่มเติม จำนวน

เงนิที่โอนลด 10,000 บาท  โดยไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะชุมชน งาน

ไฟฟา้ถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่ง

สาธารณปูโภค โครงการเงนิชดเชยค่างานก่อสรา้งตามสัญญาแบบปรับราคาไดใ้น

งานหรอืโครงการ (ค่า k) เพื่อเบกิจ่ายเงนิเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า k) งบประมาณ 50,000 บาท  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอยีด 

หัวหนาสำนักปลัด ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110  ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2561 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซอมแนวทาง
ปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ในสัญญาจาง
กอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจงตามหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  เรื่อง การ
พิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอราง โดยใหกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสญัญา
แบบปรับราคาได (คา K) ไวในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน รวมถึงระบุ
ไวในสัญญาจางกอสรางเพ่ิมเติมในแบบสัญญาจางกอสรางที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อ 
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จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด  วัตถุประสงคของการนำสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) มาใชเพ่ือเปนหลักประกันในกรณีท่ีราคาวัสดุกอสรางสำคัญๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ราคาในลักษณะเพ่ิมข้ึนและลดลงในอนาคต สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใชกับสัญญา
จางกอสราง รวมถึง การปรับปรุง ซอมแซม สิ่งกอสรางทดแทนของเดิมทั้งหมด การนำ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไปใชสวนราชการ ตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบใน
ประกาศประกวดราคาวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และสัญญาตองระบุวาเปน
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)   การคำนวณ "คา K" โดยใชสูตรตามประเภทงานกอสราง 
ณ เดือนที่สงมอบงาน เทียบกับ "คา K" เดือนท่ีเปดซองประกวดราคา ถาการเปลี่ยนแปลง
ของ "คา K" แตละงวดงานมีคามากกวารอยละ 4 (หรือ 1.04) ผูรับเหมาจึงจะสามารถนำ 
"คา K" ไปเรียกรองขอรับเงินชดเชยได แตขณะเดียวกัน หาก "คา K" ของแตละงวดงานมีคา
นอยกวารอยละ 4 (หรือ 0.96) ผูจางเหมาก็จะเรียกคางานคืนจากผูรบัเหมาในสวนที่ราคา
วัสดุกอสรางลดลง โดยอาจใชวิธีการหักเงินคางานในงวดถัดไป หรือหักเงินจากหลักประกัน
สัญญาแลวแตกรณี 

เลขานุการสภาฯ ราคาวัสดุที่ใชใ้นการคำนวณค่า k  จะขึ้นอยู่กับราคาช่วงที่มกีารดำเนนิโครงการใน

ขณะนัน้  กำหนดโดยสำนักงบประมาณและสำนักงานพาณชิย์จังหวัด 

นายพิสัย  ศรีเมือง หากงบประมาณดังกลาวไมเพียงพอเปนอำนาจของสภาในการพิจารณาหรือฝายบริหาร 
เลขานุการสภาฯ  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอำนาจของสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติ 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจาย

เปนรายการใหม  แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเงนิชดเชยค่างานก่อสรา้ง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ในงานหรอืโครงการ (ค่า k) เพื่อเบกิจ่ายเงนิเพิ่มค่างาน

ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)  งบประมาณ 50,000 บาท 

ประธานสภาฯ  3.4  กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญป 2562  และ สมัยแรกป 2563  
อาศัยอำนาจตามขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม  ซึ่งกำหนดใหมีปละ 4 สมัย สมัยละไมเกิน 15 วัน 
ดังนี้   

-สมัยที่สอง    ตั้งแตวันที่  16 - 30  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
-สมัยที่สาม    ตั้งแตวันที่  16 - 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
-สมัยที่สี่    ตั้งแตวันที่  1 - 15   ธันวาคม   พ.ศ. 2562  
-สมัยแรกของปถัดไป   ตั้งแตวันที่  15 - 29  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563 

ที่ประชุม  มีมติเอกฉันทเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญป 2562  และ สมัยแรกป  
2563 

เลขานุการสภาฯ  จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม 
   โครงการซอมแซมถนนและขยายเขตระบบประปา  สมาชิกทานใดจะเสนอวาระเพ่ิมเติมก็ได 
ประธานสภาฯ ตามทีเ่ลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขางตน ขอใหสมาชิกมาประชุมพรอมกันในวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2562  เวลา 13.00 น.  แตงกายชุดสุภาพ 
ที่ประชุม ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.  แจงใหทราบเรื่องขอสั่งการจากการประชุมระดับจังหวัด 

- เรื่องการจัดทำถังขยะเปยกในหนวยงาน และผูนำชุมชน เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ใหกับประชาชน ภายใน 10 เมษายน 

- โครงการสนามเด็กเลน สรางเสริมปญญา เสร็จภายใน 30 เมษายน 
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดำริ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการถนน ม.7  ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

อยางนอยตองดำเนินการทำสัญญา มิฉะนั้นจะตองคนืเงนิงบประมาณดังกลาว  
นายอาคม  ชูมณี ปญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน ใหเพียงพอในชวงฤดูแลง 

นายพิสัย  ศรีเมือง การแกไขปญหาน้ำประปา ม.5 หนาผึ้ง ไมเพียงพอ ขอเสนอใหเพ่ิมประปาอีกหนึ่งจุดและ
สอบถามเรื่องถนนเสนทุงปรือไปในทุง 

นายประทิพย  ศรีงาม ขอเสนอใหมีทางกองชางสำรวจหาแหลงน้ำใหมใหเพียงพอกับความตองการใชน้ำ 
นายประสิทธิ์  มณีมัย ขอใหทางกองชางเสนอวิธีการแกไขปญหาน้ำประปาใหประชาชนที่อยูปลายทางหางจาก

แหลงน้ำประปาสามารถใชน้ำไดดวยเนื่องจากเหลืออีกประมาณ 9  ครัวเรือน 
นายสมพร  จันทรแจม ประชาชนที่อาศัยบริเวณทางไปพรุดินนาไมไดใชน้ำในเวลากลางวัน  ขอเสนอใหเพิ่มจุด

น้ำประปาที่ปาชุมชนสามารถทำไดหรือไม 
นายศรีสมชัย  เองฉวน ขอสอบถามเรื่องโครงการจายขาดเงินสะสมถนนเกษมสุข ขอใหทางกองชางดำเนินการ 

สำรวจวาแหลงน้ำซึ่งอยูหางไป 600 – 700 เมตร จากหอถังน้ำประปาใกลบานผม 
สามารถตอทอเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำไดหรือไม  และขอใหมีประชาคมเขารวมในการตรวจงาน
จางเพ่ิมเติม 

นายก อบต. เรื่องน้ำในตำบลเพหลา จะตองมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือใหมีน้ำใชในชวงฤดูรอนนี ้กรณี 
ม.5  การแกไขปญหาชั่วคราวดวยการปด-เปดน้ำเปนเวลาโดยนัดประชุมในหมูบานเพ่ือ
สรางความเขาใจถึงความจำเปนและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 

 ม.3 ตองดำเนินการหาวิธีการแกไขปญหากอน 
 ม.1 อาจใชวิธีการขยายเขตประปาที่มีผูใชเพียง 5 ครัวเรือน และใหขยายประปาที่จุดใกล 

เคียงนั้นไปยังบริเวณทางไปพรุดินนาแทนและปด-เปดน้ำเปนเวลา 
   ม.4 ตองใหทางเจาหนาที่ทำการสำรวจกอนเพ่ือประกอบการพิจารณา   
ประธานสภาฯ ถาทานสมาชิกไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุมไวเพียงแคนี้นะคะ 
 ปดประชุม เวลา 16.30 น. 
   
 
 
 
           ประกอบ มาศโอสถ 

(นายประกอบ มาศโอสถ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

ผูจดรายงานการประชุม 
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    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายพิสัย    ศรีเมือง 
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 
 
สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี 1)                         
ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00-16.30 น.  เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ  2562 
 
 
 
 
 

 ทิพยสุชล บุญชวย  
 (นางทิพยสุชล บุญชวย) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


