
 

 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 1)  ครั้งท่ี 2/2562 
วันที่ 28 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 นายสายัญ ทิพยสุราษฎร ส.อบต.ม.5 สายัญ ทิพยสุราษฎร  
11 นายสำเริง  ทองทิพย ส.อบต.ม.6 สำเริง  ทองทิพย  
12 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต.ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  
13 นายอารี  สุวรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  
14 นางสาวสุรินทร  สุทธิเกิด ส.อบต. ม.8 สุรินทร  สุทธิเกิด  
15 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณมัีย  
16 นางหนูเจียม  แกวเพ็ง ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แกวเพ็ง  
17 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  

 
 
ผูไมมาประชมุ 
-นายณรงค  มณีออน  (ลากิจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-2- 

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 นายสนิท  จุรักษ ผอ.กองชาง สนิท  จุรักษ  
6 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  
7 น.ส. ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ. กองการศกึษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ  

วาสมาชิกสภาฯ มาประชุมจำนวน 17 คน ไมมา 1 คน ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
 นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1/2562  ลงวันที่ 25  

กุมภาพันธ  2562 เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญคะ ถาไมมี
ขอใหรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยท่ี 1)  ครั้งที่ 1/2562  ลงวันที่ 25  
กุมภาพันธ  2562 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 ขอพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือสงคนืเงิน

งบอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ  
จำนวน 1,794 บาท  ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. ตามที่จังหวัดไดจัดสรรงบประมาณเงนิอุดหนุนท่ัวไปตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ ประจำป 2561  และใหสงคนืเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ
ขอมูลจำนวนสุนัขและขึ้นทะเบียนสัตวสงคืนที่สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

 ซึ่ง อบต.เพหลา ไดประสานความรวมมือใหสำรวจจำนวนสัตวแลว  จึงตองคืนเงินที่ไมไดใช
ดำเนินการดังกลาวจำนวน 1,794 บาท  แตเนื่องจากเงินดังกลาวนั้นไดตกเปนเงินสะสมจึง
เปนอำนาจของสภาในการพิจารณาอนุมัติ  

ที่ประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  ในการสำรวจ
ขอมูลจำนวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบา จำนวน 1,794 บาท  

ประธานสภาฯ 3.2 เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
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นายก อบต. ไดเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจายขาดเงนิสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณปูโภค  รายละเอียดตามโครงการดังตอไปนี้   

1. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายพัฒนา 2 หมูที่ 2  บานเพหลาเหนือ โดยทำการ
เกรดแตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร 
ลงหินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร งานซอมหลุมบอไม
นอยกวา 200 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
เพหลากำหนด  งบประมาณ 467,000 บาท   

 2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหวยน้ำดำ หมูที่ 6 บานบางใหญ โดยทำการเกรด
แตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร งานซอมหลุมบอไมนอย
กวา 200 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลา
กำหนด  งบประมาณ 463,000 บาท 

 3. โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 9  บานควนสบาย โดยทำการ เดินทอ PVC ชั้น 8.5 
ชนิดปลายบานขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้วระยะทาง 4,560 เมตร โดยทำการ เดินทอ 
PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้วระยะทาง 200 เมตร  ขุดวาง
ทอลึก 0.40 -0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  งบประมาณ 498,000 บาท 

 4. โครงการพัฒนาบอบาดาล (เปาลาง)  จำนวน 4 บอ  งบประมาณ 60,000 บาท 
 5. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัพเมิรส  

ขนาด 2  แรงมา   จำนวน 2 เครื่อง  ๆละ 27,000 บาท    งบประมาณ 54,000 บาท 
ขนาด 1.5  แรงมา  จำนวน  2  เครื่อง  ๆละ 18,500 บาท  งบประมาณ 37,000 บาท 
ขนาด 1  แรงมา   จำนวน  1 เครื่อง  ๆละ 12,500 บาท   งบประมาณ 12,500 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ 2562  องคการบริหารสวนตำบลเพหลามีเงินสะสมคงเหลือ
ที่สามารถเบิกจายไดจากการสำรองจายตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกำหนดไว 
ประมาณ 2.8 ลานบาท 

ประธานสภาฯ ใครขอใหทุกทานไดรวมกันพิจารณาพรอมอภิปรายหรือซักถามทางผูบริหารขอเชิญคะ    
นายพิสัย  ศรีเมือง โครงการพัฒนาบอบาดาล (เปาลาง) จำนวน 4 บอ จะดำเนินการท่ีไหน อยางไร 

นายก อบต. โครงการพัฒนาบอบาดาล (เปาลาง) จะพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบของทางกองชาง
ประกอบกับระยะเวลาการใชงานของบอบาดาลและความจำเปนเรงดวนในการอนุมัติวาจุดไหน 
ควรดำเนินการกอน-หลัง  สวนการที่ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัพเมิรสแรงมาตางกันนั้นขึ้นอยูกับ
ความลึกและระดับน้ำ 

นายพิสัย  ศรีเมือง ของเสนอเรื่องปญหาการบริหารจัดเก็บคาน้ำประปา 
ประธานสภาฯ เห็นดวยวาควรใหมีการนัดประชุมคณะกรรมการน้ำระดับตำบลเพื่อปรับราคาคาน้ำประปา

เพ่ือใหเหมาะสมเพ่ือนำเงินดังกลาวมาปรับปรุงใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
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นายอาคม  ชูมณี ขอใหตรวจสอบวาโครงการขยายระบบประปาหมู 9 มีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม 
ผอ.กองชาง อบต.ไมมีผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบในเรื่องดังกลาวจะตองขอบุคลากรจากสุราษฎรธาน ี
นายชนะพล  ศักดิ์สม บอบาดาลสวนใหญที่มีปญหาอาจเกิดจากการที่ผูรับเหมาไมไดขุดตามความลึกที่กำหนดไว

หรืออาจไมไดปองกันดินถลมลงมาเต็มบอ ขอชี้แจงกรณีไมเสนอโครงการประปามัสยิด ม.2   
 เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 
นายก อบต. จะแกปญหาดวยการขยายเขตระบบประปา ม.7  ให ประชาชนบริเวณมัสยิด ม. 2  
ประธานสภาฯ หากไมมีสมาชิกทานใดเสนอความคิดเห็นแลว ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเอกฉันทอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร ตามโครงการขางตน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสำเริง  ทองทิพย ขอใหชวยตรวจสอบคุณภาพการทำงานของผูรับเหมาในโครงการของ ม.6 ขอเสนอให 

สมาชิกอยางนอย 1 คน  เปนกรรมการตรวจงานจางดวย บางครั้งมีประปาชนมาสอบถาม
แตไมสารถตอบไดเพราะไมทราบวามีการดำเนินการเมื่อใด อยางไรบาง 

นายอาคม  ชูมณี  ผมเห็นดวยที่จะมีสมาชิกสภาฯหรือประชาชนเขามาเปนกรรมการเพ่ิมเติมในการตรวจงาน 
จาง 

ผอ.กองชาง  การตรวจสอบโครงการสามารถแจงผูควบคุมงานของโครงการนั้นเพ่ือใหผูรับเหมาแกไขได 
หากเห็นวาไมถูกตอง 

ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินของ อบต.เพหลา ไตรมาส 2  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 
   รายได  16,990,579.29  บาท   รายจาย  10,568,776.10 บาท 
   คงเหลือ 6,421,803.19  บาท  สามารถสอบถามดานพัสดุไดตลอดและจะมีการติด 

รายงานประชาสัมพันธความคืบหนาของโครงการจัดซื้อจัดจาง 
ประธานสภาฯ  ขอเสนอใหสมาชิกเขารวมการประชุมประจำเดือนเพื่อจะไดทราบการปฏิบัติหนาที่ของ 

พนักงาน 
นายก อบต.  ผมเห็นดวยทางสภาฯจะไดทราบถึงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่บาง โดยจะใหฝาย 

บุคลากรแจงใหทราบถึงกำหนดการการประชุมประจำเดือนมีนาคมตอไป 
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 2/2562 เวลา 13.00-16.30 น.  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ  2562 
 
 
 
 
 

 ทิพยสุชล บุญชวย  
 (นางทิพยสุชล บุญชวย) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 


