
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 3)   
คร้ังที่ 2/2562 

วันที่ 30 สิงหาคม  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 นายประทิพย ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย ศรีงาม  

6 นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง ส.อบต.ม.3 สุภาวดี  เพชรเรือนทอง  

7 นายศรีสมชัย  เองฉวน ส.อบต.ม.4 ศรสีมชัย  เองฉวน  

8 นายพิสัย  ศรีเมือง ส.อบต.ม.5 พิสัย  ศรีเมือง  

9 นายณรงค  มณีออน ส.อบต.ม.6 ณรงค  มณีออน  

10 นายสำเริง ทองทิพย ส.อบต.ม.6 สำเริง ทองทิพย  

11 นายอารี  สุวรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  

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  มณีมัย  

15 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  
 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
-นายเชือบ  ฉีดเกิด  (ลาปวย) 
-นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
-นางหนูเจียม  แกวเพ็ง  (ลาปวย)  
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร แกวรัตน นายก อบต.เพหลา ประยูร แกวรัตน  

2 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  

3 นายเอกสิทธิ์  เพชรฉวาง เลขานุการนายก  เอกสิทธิ์  เพชรฉวาง  

4 น.ส. ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ.กองการศึกษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  

5 นางสายสุณีย  ศักดิ์พรหม นักวิชาการจัดเก็บรายได สายสุณีย  ศักดิ์พรหม แทนผอ.คลัง 

6 นายสุพจน  ปญญาวี นายชางโยธา สุพจน  ปญญาวี  

7 น.ส. ศรัณชกร  ขุนจันทร นิติกร ศรัณชกร  ขุนจันทร  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงาน 

ประธานสภาฯ วาสมาชิกสภาฯ จำนวน 14 คน ไมมา 3 คน ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
นางทิพยสุชล  บุญชวย ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการ 

ประชุม ดังนี ้  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
   ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งท่ี 1/2562   

ลงวันที่  23  สิงหาคม  2562  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 
ขอเชิญคะ ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งท่ี 1/2562   
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

3.2 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขาสูวาระ
ที่ 2 แปรญัตติ (การพิจารณารายละเอียดคาใชจาย) เนื่องจากการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2562  ในวาระที่ 1 ที่
ประชุมสภาฯ ไดร ับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563  ที่ประชุมสภาฯไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ
ดำเนินการแปรญัตติแลวนั้น  
ลำดับตอไปการประชุมวาระที ่ 2 แปรญัตติ (การพิจารณารายละเอียดคาใชจาย) 
ตามที ่คณะกรรมการแปรญัตติไดสงหนังสือตอประธานสภา ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติใหที่
ประชุมสภาฯ ทราบพรอมกัน 

ประธานคณะกรรมการ ขอขอบคุณทุกทานสำหรับความไววางใจมอบหมายใหผมเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
แปรญัตต ิ  ในครั้งนี้  ผมขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจาย
                ประจำป… 
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 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่1/2562  ในวันที่ 26 สิงหาคม  2562  
เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  ไดมีการเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการในการประชุม    
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่2/2562  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  ขอเรียนชี้แจง
ใหทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก และผูบริหาร  ไดทราบวาในชวงระยะเวลา
ระหวางวันที่  26 สิงหาคม  2562  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม  2562 ที่ผานมานั้น 
ปรากฏวา มีผูยื่นเสนอแปรญัตติ 1 ราย คือ  นายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  
และที่ประชุมไดพิจารณาลงมติเรียงลำดับเปนรายขอดังนี ้
การพิจารณาคำแปรญัตติขอที่ 1 
1.ขอแปรญัตติลดรายจาย  แผน งานเคหะและชุมชน  งาน ไฟฟาและถนน  งบ
ลงทุน  หมวด คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค  
โครงการปรับปรุงซอมถนนสายสามแยก-เขาหนาผึ ้ง หมู ท ี ่ 5 บานพรุเตียว  
งบประมาณตั้งไว 357,000 บาท  ลดรายจายลงทั้งรายการ  จำนวน 357,000  
บาท  คงเหลือ 0 บาท  หนา 15/18 
- คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหแกไขตามคำแปรญัตต ิ
การพิจารณาคำแปรญัตติขอที่ 2 
2.ขอแปรญัตติเพิ ่มรายจาย แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  หมวด คาใชสอย ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม  เพ่ิม
รายจาย จำนวน 357,000 บาท งบประมาณเดิมตั้งไว 652,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
1,009,000 บาท  หนา 13/18  
- คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหแกไขตามคำแปรญัตต ิ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภา
พิจารณาดำเนินการตอไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ทานสมาชิกสภาไดทราบมาบาง
แลวตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดสงใหทานสมาชิก และ
ผูบริหารทุกทานกอนหนานี้แลว  ลำดับตอไปขอเชิญที่ประชุมพิจารณา  เพื่อลงมติ
โดยการยกมือ  
การพิจารณาคำแปรญัตติขอที่ 1 
1.ขอแปรญัตติลดรายจาย แผน งานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟาและถนน งบลงทุน 
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงซอมถนนสายสามแยก-เขาหนาผึ้ง หมูที่ 5 บานพรุเตียว งบประมาณตั้งไว 
357,000 บาท ลดรายจายลงท้ังรายการ จำนวน 357,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 
หนา 15/18 
- มติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม                0 เสียง 
- มติเห็นชอบใหแกไขตามคำแปรญัตต ิ    14 เสียง 
- งดเสียง        0 เสียง 
                  มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชมุ  มตเิอกฉันทเห็นชอบใหแกไขตามคำแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  การพิจารณาคำแปรญัตติขอที่ 2 

2.ขอแปรญัตติเพิ่มรายจาย  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  หมวด คาใชสอย  ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม  เพิ่ม
รายจาย  จำนวน 357,000 บาท งบประมาณเดิมตั้งไว 652,000 บาท  รวม
ทั้งสิ้น 1,009,000 บาท  หนา 13/18  
- มติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม                0 เสียง 
- มติเห็นชอบใหแกไขตามคำแปรญัตต ิ    14 เสียง 
- งดเสียง        0 เสียง 

มติที่ประชมุ  มตเิอกฉันทเห็นชอบใหแกไขตามคำแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ วาระที ่ 3 การลงมติ (ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัต ิ) อาศัยตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 52 
ตอไปจะขอมติประชุมสภาทองถิ่นใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยไมมีการอภิปราย ยกเวนสภามีมติไวเปนอยางอ่ืน 
เพราะฉะนั้น ทานก็ตองเลือกที่จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในการที ่จะใหตราเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูใดเห็นดวยขอให
ยกมือ 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และบังคับใชตอไป 

ประธานสภาฯ 3.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณากันเงินรายจาย กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประจำปงบประมาณ 
2562  จำนวน 2 โครงการ  ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายก อบต.เพหลา  รายละเอียดกันเงินรายจาย กรณไีมมีหนี้ผูกพัน ประจำปงบประมาณ  2562   
1.โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัยคนพิการตำบลเพหลา  แผนงานสังคม
สงเคราะห  งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภท อาคารตาง ๆ  จำนวน 200,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซอมแซมบานพัก
อาศัยคนพิการ จำนวน 10 หลัง  หลังละ 20,000 บาท 
2.โครงการรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ  แผนงานเคหะ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด คาครุภัณฑ  ประเภท     
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จำนวน 957,000 บาท  โดยจะตองมีการประกาศ 
e-bidding  เชิญชวนผูที ่สนใจโดยใชระยะเวลา 1 เดือน  อาจทำใหไมสามารถลง
นามในสัญญากอหนี้ผูกพันไดทัน จึงตองมีความจำเปนตองกันเงนิ  

นายพิสัย  ศรีเมือง สอบถามถึงความลาชาของโครงการรถยนต 
ปลัด อบต. การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท ตองใชบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑในการกำหนดคุณลักษณะและราคา ซึ ่งภายหลังได มีการ
เปลี ่ยนแปลงประกอบกับทางกองชางมีงานเรงดวนเปนจำนวนมากจึงไมสามารถ
ดำเนินการไดทันตามแผนดำเนินงาน 

ประธานสภาฯ ตามที่ทานนายกไดชี้แจงรายละเอียดกันเงินรายจาย กรณีไมมีหนี้ผูกพันประจำป
                 งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั ้ง 2 โครงการเปนที ่เรียบรอยแลว  ถาสมาชิกสภา
เห็นสมควรกันเงิน ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันทเห็นชอบใหกันเงินรายจาย กรณีไมมีหนี้ผูกพันประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   
1.โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัยคนพิการตำบลเพหลา  แผนงานสังคม
สงเคราะห  งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภท อาคารตาง ๆ  จำนวน 200,000 บาท 
2.โครงการรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ  แผนงานเคหะ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด คาครุภัณฑ  ประเภท     
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จำนวน 957,000 บาท   

ประธานสภาฯ  3.4 ขอความเห็นชอบในการลมตนไมสักที่อยูใกลหรือใตแนวสายไฟฟาบนถนนทาง 
หลวงชนบทหมายเลข 1007  ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต.เพหลา การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาคลองทอมไดมีหนังสือถึงอบต.ขออนุญาตลมตนไมที่อยู
ใกลและใตแนวสายไฟตั้งแตหนาวัดเพหลาถึงหนาวัดพรุเตย ฝงซายมือ โดยตนไมที่
ขออนุญาตตัด โคน ไถลม เชน ตนไมสัก ตนยางพารา ตนปาลมน้ำมัน และตนไมอ่ืนๆ  
สำหรับตนไมที่เปนทรัพยสินของประชาชนเปนผูเก็บรักษาหรือนำไปขาย  สวนตนไม
ชนิดมีคาจะนำมาเก็บรักษาไวเปนที่สวนรวมเชน วัด อบต.  แตกระผมจะขอความ
เห็นชอบตอสภาฯ  ในหลักการใหมีการลมตนไมสักที่อยูใกลหรือใตแนวสายไฟฟาบน
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1007  ซึ่งอบต.ดำเนินการปลูกในบริเวณที่ดินอยูใน
ความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทกระบี่  ทางการไฟฟาจะตองประสานไปยังแขวง
ทางหลวงชนบทกระบี่เพื ่อขออนุญาตในการตัด โคน ไถลมตนไมสักรวมทั ้งทำ
ประชาคมหมูบานเพื่อทำความเขาใจกับประชาชนตอไป  สวนตนไมชนิดใดที่เปน
ทรัพยสินของประชาชนทางการไฟฟาจะตองขออนุญาตของแตละราย ดังนั้นขอให
สภาฯ  ขอความเห็นชอบในการลมตนไมสักที่อยูใกลหรือใตแนวสายไฟฟาบนถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1007  โดยมีเงื่อนไขใหทางการไฟฟาจะตองขออนุญาต
กับแขวงทางหลวงชนบทกระบี่เพื่อตัด โคน ไถลม ตนไมสัก  รวมทั้งจัดทำประชาคม
หมูบานเพื่อทำความเขาใจกับประชาชนกอน 

นายประทิพย ศรีงาม จะตองขออนุญาตจากทางปาไมกอนหรือไม กอนที่จะทำการโคนลมได 
ปลัด อบต.เพหลา กฎหมายเดิมระบุวา “ไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจบางชนิด ไดแก ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน 

ไมพะยูง ไมวาจะขึ้นอยูในที่ใดๆ ก็ตามในราชอาณาจักร ถือเปนไมหวงหามทั้งสิ้น” 
แตกฎหมายใหมปรับแกแลวตามพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ใน
มาตรา ๗  บัญญัติไววา “ไมชนิดใดที่ขึ ้นในปาจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด ให
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับไมทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไมเปนไมหวงหาม หรือไมที่ปลูกขึ้นในท่ีดินที่
ไดรับอนุญาตใหทำประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที ่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี ให ถ ือว าไม เป นไม หวงห าม” 
เพราะฉะนั้นตนไมสักซึ่งทางอบต.ไดปลูกไวบริเวณริมถนนจึงไมเปนไมหวงหาม 

   เนื่องจาก...   
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เนื่องจากไมไดปลูกในพื้นที่ปาแตไดปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินของแขวงทางหลวงชนบทกระบ่ี สามารถตัดโคนไดโดยไมตองขออนุญาตจาก
เจาหนาที่แลว      

นายประสิทธิ์  มณีมัย ผมเกรงวาจะไมไดรับความรวมมือจากพี่นองประชาชนในการทำลายทรัพยสินตาม 
แนวสายไฟ 

นายพิสัย  ศรีเมือง ในพ้ืนที่ ม.5 ประชาชนไดใหความรวมมือกับทางไฟฟาเปนอยางดี เนื่องจากทุกคน 
ไดรับความเดือดรอนจากปญหากระไฟฟาดับอยูเปนประจำ    

ประธานสภาฯ ตามที่ทุกทานไดรับการชี้แจงเปนที่เรียบรอยแลว  จึงขอความเห็นชอบในการลม
ตนไมสักที่อยูใกลหรือใตแนวสายไฟฟาบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1007  
โดยมีเงื่อนไขใหทางการไฟฟาจะตองขออนุญาตกับแขวงทางหลวงชนบทกระบี่เพื่อ
ตัด โคน ไถลม ตนไมสัก  รวมทั้งจัดทำประชาคมหมูบานเพื่อทำความเขาใจกับ
ประชาชนกอน 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบในการลมตนไมสักที่อยูใกลหรือใตแนวสายไฟฟาบนถนน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1007  โดยมีเงื่อนไขใหทางการไฟฟาจะตองขออนุญาต
กับแขวงทางหลวงชนบทกระบี่เพื่อตัด โคน ไถลมตนไมสัก  รวมทั้งจัดทำประชาคม
หมูบานเพื่อทำความเขาใจกับประชาชนกอน  

ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
นายอารี  สุวรรณมณี ขอแจงปญหาเรื่องทอน้ำประปา ม.7 และปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปาลม

พันลาน  
ปลัด อบต.เพหลา ทางอบต.ไดดำเนินการแจงใหโรงงานแกไขปญหาน้ำเสียหากไมสามารถดำเนินการได

ตามระยะเวลาที่แจงไวก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงานตอไป 
นายประสิทธิ์  มณีมัย ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมผมเห็นวามีอยูในทุกพื้นที่ในการทำลายสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถ

แกไขไดท่ีตนเหตุตองหยดุการทำลาย 
นายก อบต.เพหลา ขอชี้แจงวาทางอบต.ยังไมไดอนุญาตใหเปดโรงงานแตอยางใดเนื่องจากโรงงานยัง

ไมไดเปดไบโอแกสตามขอตกลงที่ทำประชาชาคมไวกอนเปดโรงงาน  รวมทั้งจำนวน
ถังเก็บน้ำมันไมถูกตองตามแบบที่ขออนุญาตกอสราง ที่โรงงานเปดทำการอยูใน
ขณะนี้ไดรับอนุญาตทดลองใชระบบจากอุตสาหกรรม เมื่อเกิดปญหาสงกลิ่นเหม็น
ทางอบต.ไดประสานไปยังอุตสาหกรรมวาโรงงานสามารถเปดทดลองระบบไดถึง
เมื่อใด  แตไมไดรับคำตอบที่ชัดเจน   ทั้งนี้ไดสำรวจปญหาน้ำเสียและสิ่งแวดลอมทั้ง
ตำบล  พรอมทั้งใหคำแนะนำแนวทางแกไข 

นายศรีสมชัย  เองฉวน แจงปญหาถนนชำรุด 
นายอาคม  ชูมณี สอบถามความคืบหนาเรื่องการสรางฝาย 
นายก อบต.เพหลา ไดผูชนะประกวดราคาจางเปนที่เรียบรอยแลว 
นายพิสัย  ศรีเมือง แจงเรื่องปญหาเรื่องการเก็บคาใชน้ำ 
นายสมพร จันทรแจม แนะนำแนวทางการแกปญหาจากผูใชน้ำ 
ประธานสภาฯ ในวาระอื่น ๆ ถาไมมีอะไรแลวก็ขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 16.30 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 (สมัยที่ 3)                        
ครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.00-16.30 น.  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2562 
 
 
 
 

ทิพยสุชล บุญชวย 
 (นางทิพยสุชล บุญชวย) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 


