
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 2)  คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 28 พฤษภาคม 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 นายณรงค  มณีออน ส.อบต.ม.6 ณรงค  มณีออน  
13 นายอารี  สุวรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  
14 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต. ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  
15 นางสาวสุรินทร  สุทธิเกิด ส.อบต.ม.8 สุรินทร  สุทธิเกิด  
16 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณมัีย  
17 นางหนูเจียม  แกวเพ็ง ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แกวเพ็ง  
18 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  

 
ผูไมมาประชมุ 
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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 นายสนิท  จุรักษ ผอ.กองชาง สนิท  จุรักษ  
6 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  
7 น.ส.ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ. กองการศกึษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  
8 นายสุพจน  ปญญาวี นายชางโยธา สุพจน  ปญญาวี  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ  

วาสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 17 คน  ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ประชุมสามัญประจำป 2562                   

ณ  ศาลาเอนกประสงค ม. 4   
2.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี
ประจำปพุทธศักราช 2562  ในวันจันทรที่ 3 มิ.ย. 2562 
3.ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2562  

   เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2/2562  ลงวันที่ 28    

กุมภาพันธ 2562  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญคะ ถาไมมขีอให
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2/2562  ลงวันที่ 28    
กุมภาพันธ 2562  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 ขออนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบ
ลงทุน หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 
โครงการ ดังตอไปนี ้

 - โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนซอยพรุเตียว-สวนปาลม หมูที่ 5 บานพรุเตียว โดยทำการ
เกรดแตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร 
ลงหินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ลงหินผุผิวจราจร
ปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร  งานซอมหลุมบอไมนอยกวา 20 ลบ.ม.  
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พรอมติดตั ้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.เพหลากำหนด  
งบประมาณ 489,500 บาท 
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลังโรงเรียน หมูที่ 3 บานพรุเตยใต  โดยทำการเกรด
แตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร หรือผิวจราจรหินผุไมนอยกวา  6,800 ตร.ม.  
งานซอมหลุมบอไมนอยกวา 120 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ 397,100 บาท 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญทางกองชางหรือคณะผูบริหารชี้แจงคะ 
นายชางโยธา  ขอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขคำชี้แจงโครงการฯ  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของถนนเดิมมีระดับ 

ความสูงต่ำของถนนไมเทากัน  จำเปนตองมีการถมผิวจราจรใหเปนไปตามสถาพพื้นที่และ
เพ่ือใหสามารถปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจร หินผุไดตามเปาหมายจึงขอเปลี่ยนแปลงทั้ง 
2 โครงการ  ดังนี ้
-โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนซอยพรุเตียว-สวนปาลม หมูที่ 5 บานพรุเตียว โดยทำการ 
เกรดแตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร 
ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร  375 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไมนอยกวา 7,500 ตร.ม. 
ระยะทาง 1,500 เมตร  ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร 550 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไมนอย
กวา 5,500 ตร.ม.  ระยะทาง 1,100 เมตร  งานซอมหลุมบอไมนอยกวา 20 ลบ.ม. 
พรอมติดตั ้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.เพหลากำหนด  
งบประมาณ 489,500 บาท 
-โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลังโรงเรียน หมูที่ 3 บานพรุเตยใต  โดยทำการเกรด
แตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตร  680 ลบ.ม.  หรือผิวจราจรหินผุไมนอยกวา  6,800 ตร.ม.  งาน
ซอมหลุมบอไมนอยกวา 120 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ 397,100 บาท 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบ
ลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค ทั้ง 2 โครงการ 

ประธานสภา ฯ 3.2 ขออนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจาย การจายขาดเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ 
ดังตอไปนี้ 
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายพัฒนา 2 หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ โดยทำการเกรด
แตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร ลง
หินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร งานซอมหลุมบอไมนอย
กวา 200 ลบ.ม. พรอมติดตั ้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.     
เพหลากำหนด  งบประมาณ 467,000 บาท   
- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหวยน้ำดำ หมูที ่3 - 6 บานบางใหญ โดยทำการเกรด
แตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 
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ลงหินผุผิวจราจรปริมาตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร งานซอมหลุมบอไม
นอยกวา 200 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.
เพหลากำหนด  งบประมาณ 463,000 บาท 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญทางกองชางหรือคณะผูบริหารชี้แจงคะ 
ผอ.กองชาง จะขอแกไขคำชี้แจงโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายพัฒนา 2 หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ 

โดยทำการเกรดแตงคนัทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 
2,700 เมตร ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร 750 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไมนอยกวา 
7,500 ตร.ม. ระยะทาง 1,500 เมตร งานซอมหลุมบอไมนอยกวา 200 ลบ.ม. พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ 
467,000 บาท  

 สวนโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหวยน้ำดำ หมูที่ 3 - 6 บานบางใหญ โดยทำการ
เกรดแตงคันทางเดิมพรอมแตงคูระบายน้ำกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 
ลงหินผุผิวจราจรปริมาตร  800 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผไุมนอยกวา 8,000 ตร.ม. 
ระยะทาง 1,600 เมตร งานซอมหลุมบอไมนอยกวา 200 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีอบต.เพหลากำหนด  งบประมาณ 463,000 
บาท โดยทั้ง 2 โครงการมีเหตุผลเชนเดียวกับขางตน  

นายอาคม  ชูมณี มีขอสังเกตอยู 2 ประเด็น คือ โครงการม.2 ปริมาณไมเทากันตลอดแนวถนนและจะตองมี
การชี้แจงทำความเขาใจกับประชาชนเพราะอาจไมเขาใจการดำเนินโครงการอยางถูกตอง 

เลขานุการสภาฯ โครงการม.2 ที่มีการใชลงหินผุผิวจราจรปริมาตร 750 ลบ.ม. หรือผิวจราจรหินผุไมนอย
กวา 7,500 ตร.ม.  ระยะทาง 1,500.00 เมตร  เนื่องจากสภาพพื้นที่แตกตางกันสวนแรก
นั้นเปนหินลูกรังซึ่งเปนหินชั้นดีจึงไมตองใชหินผุปริมาณมาก  สวนที่สองเปนดินจึงตองใชหิน
ผุในการซอมแซมเพ่ือใหมีการใชงานไดนาน 

ประธานสภา ฯ การบรรทุกดินหรือหิน 1 คัน มีปริมาณเทาไรและวิธีการตรวจสอบ  
นายชางโยธา รถบรรทุก 10 ลอ สามารถบรรทุกไดประมาณ  10 ลบ.ม.  
 รถบรรทุก 6 ลอ สามารถบรรทุกไดประมาณ  6 ลบ.ม. 
 โดยจะมีการบันทึกจำนวนรถท่ีมีการขนบรรทุกดินไปยังหนางาน ซึ่งสมาชิกหรือประชาชน

สามารถชวยกันตรวจสอบได 
นายก อบต. กอนจะลงมือทำทุกโครงการจะตองมีการชี้แจงโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานในการ

ประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อทำความเขาใจและรับทราบขอมูลโครงการและผูรับจางดวย 
นายอาคม  ชูมณี ผมเห็นดวยกับการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือชี้แจงโครงการเพ่ือสรางความใจใหกับ

ประชาชนใหผูที่เขารวมประชุม  ซึ่งจะสมารถชวยชี้แจงใหผูที่ไมทราบขอมูลที่ถูกตองได 
 และชวยกันตรวจสอบการดำเนินงานของผูรับจางดวย 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย การจายขาดเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ทั้ง 2 โครงการ 

ประธานสภา ฯ  3.3 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายการขาดเงินสะสมประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2561  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดตามโครงการดังตอไปนี้ 
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- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 3  โดยทำการกอสรางคูระบายน้ำ 
คสล. กวาง 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 52 เมตร, งานวางทอระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร 
พรอมบอพัก คสล.  ยาวไมนอยกวา 102 เมตร, งานกอสรางเข่ือนหินเรียงสูง 1.00 เมตร   
ยาวไมนอยกวา 41 เมตร, งานกอสรางพื้นคสล. ปูดวยยางพาราหนา 5 ซม. พื้นที่ไมนอย
กวา 137 ตร.ม., งานกอสรางเสาธงสูงไมนอยกวา 9 เมตร  พรอมฐานขนาด 3x3 เมตร  
จำนวน 1 ฐาน, งานกอสรางปายศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ปาย และงานปลูกหญา พ้ืนที่ไม
นอยกวา 700 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลากำหนด งบประมาณ 
1,875,000  บาท 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญทางกองชางหรือคณะผูบริหารชี้แจงคะ 
นายชางโยธา จะขอเปลี่ยนคำชี้แจงเปนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 3  โดยทำการ

กอสรางคูระบายน้ำ คสล. กวาง 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 52 เมตร, งานวางทอระบาย
น้ำ Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล.  ยาวไมนอยกวา 102 เมตร, งานกอสรางเข่ือนหิน
เรียงสูง 1.00 เมตร  ยาวไมนอยกวา 41 เมตร, งานกอสรางพ้ืนคสล. ปูดวยยางพาราหนา 
1.5 ซม. พ้ืนท่ีไมนอยกวา 137 ตร.ม., งานกอสรางเสาธงสูงไมนอยกวา 9 เมตร  พรอม
ฐานขนาด 3x3 เมตร จำนวน 1 ฐาน, งานกอสรางปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ปาย และ
งานปลูกหญา พื้นที่ไมนอยกวา 700 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เพหลา
กำหนด งบประมาณ 1,875,000  บาท  เนื่องจากขนาดความหนาแนนของแผนยางพารา
สำหรับปูพ้ืนมีความหนาสูงสุดเพียง 2.5 ซม. และจากการออกแบบเดิมไดออกแบบและ
ประมาณราคาความหนาของพื้นยางพารา 1.5 ซม. อยูแลวแตเอกสารมีความผิดพลาดจึง
กลายเปน 5 ซม. 

ที่ประชุม  มีมติเอกฉันทอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายการขาดเงินสะสม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 3   

ประธานสภาฯ วาระที่ 3.4  พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค จะขอใหสภาฯพิจารณาในวันที่มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  เนื่องจาก
ตองใชเวลานานในการพิจารณาทั้ง 9 โครงการ 

 ที่ประชุม มีมติเอกฉันทใหพิจารณาวาระที่ 3.4  ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ   
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต. แจงเรื่องกิจการประปา เนื่องจาก กฟภ. ใหทาง อบต. ดำเนินการเก็บคาใชไฟฟา (ใบแจง

หนี้) กับทางกลุมผูใชน้ำแลวนำสงกับ กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม  
นายพิสัย  ศรีเมือง แจงปญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค 45 ครัวเรือน 
นายอาคม  ชูมณี สอบถามการแกไขปญหาเรื่องน้ำอุปโภคประปาภูเขาและปญหาเสียงตามสาย 

นายศรีสมชัย  เองฉวน ขอสอบถามความคืบหนาโครงการของม.4 
นายก อบต. หากพบเห็นปญหาใหรีบแจงหางอบตทราบ เพ่ือใหเจาหนาที่รีบดำเนินการแกไขปญหา 
นายชางโยธา โครงการเกษมสุข -ควนหวายแดงอยูในขั้นตอนประมาณรากลาง  สวนโครงการเสียงตาม

สายมีปญหาเรื่องคลื่นแมเหล็กแตอยูในระยะเวลาประกันจะใหผูรับจางดำเนินการแกไข 
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ประธานสภาฯ ถาทานสมาชิกไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุมไวเพียงแคนี้นะคะ 
 ปดประชุม เวลา 16.30 น. 
  
 
  
 
 

 
ประกอบ มาศโอสถ 

(นายประกอบ มาศโอสถ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

ผูจดรายงานการประชุม 
  
 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายพิสัย    ศรีเมือง 
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 
 
 สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี 2)                         
ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00-16.30 น.  เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 

 ทิพยสุชล บุญชวย  
 (นางทิพยสุชล บุญชวย) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 


