
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 4)  คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 12 ธันวาคม 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 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  
3 นายสนิท  จุรักษ ผอ.กองชาง สนิท  จุรักษ  
4 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  
5 น.ส. ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ. กองการศกึษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  
6 นายอิบรอหีม  หลีสอ นักพัฒนาชุมชน อิบรอหีม  หลีสอ  
7 น.ส.ศรณัชกร  ขุนจันทร นิติกร ศรัณชกร  ขุนจันทร  

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  รายงานตัวของขาราชการที่บรรจุใหมตำแหนงพัฒนาชุมชน 

-พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชินี วันท่ี 19 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
-สลากกาชาด  เพ่ือหารายไดนำไปใชในการบรรเทาทุกขของเหลากาชาด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (สมัยที ่2) ครั้งท่ี 2/2562  ลงวันท่ี 20    

พฤศจิกายน  2562  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอเชิญคะ ถาไมมี
ขอใหรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี 2) ครั้งที่ 2/2562  ลงวันท่ี 20    
พฤศจิกายน  2562 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 ขอความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 
นายก อบต.เพหลา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 คณะกรรมการฯ ไดดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการเพื ่อนำเสนอตอสภาฯ ซึ่งบาง

โครงการ เชน โครงการถนนสายทาเรือ ม.7 และโครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัย
คนพิการตำบลเพหลาอยูระหวางดำเนินการ  รวมถึงโครงการท่ีมีการจายขาดเงนิสะสมไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญคะ 
นายประทิพย  ศรีงาม ขอให ผอ.กองชาง ชี้แจงวาแตละโครงการจะมีการดำเนินโครงการเมื่อใด 
ผอ.กองชาง โครงการขุดเจาะบอบาดาล ม.3 และ ม.5  กำหนดราคากลางเปนที่เรียบรอยแลว  สวน

โครงการอ่ืนทางกองชางมีแผนดำเนินงานเรียบรอยแลว 
ผอ.กองคลัง มีปญหาอุปสรรคเรื่องเอกสารที่มีความผิดพลาดบางเล็กนอยซึ่งสามารถแกไขไดเพื ่อทำ

สัญญากอหนี้ผูกพัน 
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พิสัย  ศรีเมือง โครงการเสียงตามสายซึ่งไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวนั้นบริเวณ ม.5  ในบางจุดไมไดยิน
เสียงประชาสัมพันธ ขอใหมีการแกไขปรับปรุงดวย 

นายก  อบต.เพหลา โครงการเสียงตามสายครอบคลุมทุกหมูบานแลวแต ม.1 และ ม.5  มีความหางไกลจากจุด
ศูนยกลางประชาสัมพันธซึ่งอยูท่ีอบต. สาเหตุที่ไมดังอาจเกิดจากสายชำรุด ทางอบต.จะแจง
ใหผูรับสัญญาแกไขไดเพราะอยูในระยะเวลาของสัญญา 

ประธานสภาฯ โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัยคนพิการตำบลเพหลาตอนนี้อยูในข้ันตอนใด 
นายก  อบต.เพหลา อยูระหวางการดำเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากฝายพัฒนาชุมชน 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะสอบถามเพิ่มหรือไม  หากไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  3.2 ขออนุมัตยิกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563   

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร  
เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ 1.5  HP 3 ชุด  และเครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ  2 HP  2 ชุด   
จำนวน  123,000 บาท  ขอเชิญผูบริหารชี้แจงคะ 

นายก  อบต.เพหลา ฝายบริหารมีความตองการขอยกเลิกการจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขรายละเอียดและจะ
ดำเนินการใหมโดยการตั ้งจายเปนรายการใหมในระเบียบวาระที่ 3.3 แทน  เนื ่องจาก
เครื่องสูบน้ำยังคงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดซื้อไวใชเม่ือมีการชำรุดอีก  

 ดังนั้นเพื่อใหการจัดซื้อดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563   
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ 1.5  HP 3 ชุด  และ
เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ  2 HP  2 ชุด  จำนวน  123,000 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญคะ 
นายพิสัย  ศรีเมือง เห็นดวยอยางยิ่งในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ อยางเชน  ม.5  เมื่อมีความเดือดรอนเกิดขึ้นได

ทำหนังสือขอใหทางอบต.นำเครื่องสูบน้ำไปใชชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนได 

ประธานสภาฯ มีทานใดจะสอบถามเพิ่มหรือไม  หากไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทอนุมัติยกเลิกโครงการจายขาดเงนิสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563   

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร  
เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ 1.5  HP 3 ชุด  และเครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ  2 HP  2 ชุด   
จำนวน  123,000 บาท   

ประธานสภาฯ 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปตั้งจายเปน
รายการใหม 
1.โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคา 
ใชสอย  ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแซม  งบประมาณตั้งไว 1,009,000 บาท       
โอนลด 123,000 บาท  ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร  เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ 1.5  HP  3 ชุด  และเครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ  2 
HP  2 ชุด  จำนวน  123,000 บาท  
2.โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคสล.สายไสหนำสูง หมูที่ 3  
บานพรุเตยใต  ขนาดผิวจราจร คสล.  กวาง 5.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 
150 เมตร  ไหลทางหินผุขางละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 750 ตร.ม.  
ติดตั ้งปายประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียดตามที ่ อบต.เพหลากำหนด  จำนวน  
492,000  บาท   ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา
ถนน งบลงทุน  หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค  
โครงการกอสรางถนนคสล.สายโคกกลาง  หมูที ่ 3  บานพรุเตยใต  ขนาดผิวจราจร คสล.  
กวาง 5.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  150 เมตร  ไหลทางหินผุขางละ 0.50 
เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 750 ตร.ม. ติดตั ้งปายประชาสัมพันธโครงการ  
รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากำหนด  จำนวน  492,000  บาท  ขอเชิญผูบริหารชี้แจงคะ 

ปลัด อบต.เพหลา ดังที่ทานนายกไดชี้แจงไวแลวขางตน ทางอบต.จึงขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาใชสอย  ประเภทคาบำรุงรักษาและ
ซอมแซม  งบประมาณตั้งไว 1,009,000 บาท  โอนลด 123,000 บาท ขอโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร  เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ 1.5  
HP  3 ชุด  และเครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ  2 HP  2 ชุด  สวนการโอนลดแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคสล.สายไสหนำสูง หมูท่ี 3  บานพรุเตยใต      
ขอโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสราง
ถนนคสล.สายโคกกลาง  หมูที่ 3  บานพรุเตยใต  ขนาดผิวจราจร คสล.  กวาง 5.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  150 เมตร  ไหลทางหินผุขางละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร 
คสล.ไมนอยกวา 750 ตร.ม.  ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียดตามที่ อบต.
เพหลากำหนด  จำนวน  492,000  บาท  เนื่องจากถนนสายโคกกลางมีประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนจำนวนมากเพราะเปนถนนที่ประชาชนและนักเรียนใชสัญจรจำนวนมากเปน
ประจำทุกวัน  สมควรกอสรางถนนคสล.เพื ่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการ
เดินทาง  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญคะ  หากไมมีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเอกฉันทอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม 
1.โอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคา
ใชสอย  ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแซม  งบประมาณตั้งไว 1,009,000 บาท       
โอนลด 123,000 บาท  ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ 
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การเกษตร  เครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ 1.5  HP  3 ชุด  และเครื่องสูบน้ำแบบจมใตน้ำ  2 HP  2 
ชุด  จำนวน  123,000 บาท 
2.โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  หมวดคาที ่ด ินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคสล.สายไสหนำสูง หมูที่ 3  บานพรุ
เตยใต  ขนาดผิวจราจร คสล.  กวาง 5.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 150 เมตร  ไหล
ทางหินผุขางละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 750 ตร.ม.  ติดตั้งปายประชาสัมพนัธ
โครงการ  รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากำหนด  จำนวน  492,000  บาท   ขอโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคสล.สายโคกกลาง  หมูที่ 3  บานพรุ
เตยใต  ขนาดผิวจราจร คสล.  กวาง 5.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  150 เมตร  ไหล
ทางหินผุขางละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 750 ตร.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ  รายละเอียดตามที่ อบต.เพหลากำหนด  จำนวน  492,000  บาท 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอาคม  ชูมณ ี  สอบถามเร่ืองการลงทะเบียนเดก็เกิดป 59 และเงินผูสูงอายปุระจำเดือนธันวาคม 
นิติกร   เด็กที่เกิดป 59 สามารถลงทะเบียนได สวนเงินผูสูงอายุตรวจสอบไดหลังวนัที่ 10 ธันวาคม 
ประธานสภาฯ กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำป พ.ศ 2563  ตั้งแตวันที่  15 - 29  

กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563  ขอใหทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ถาทานสมาชิกไมมีอะไรแลว ก็ขอปดประชุมไวเพียงแคนี้นะคะ 
 ปดประชุม เวลา 15.00 น. 
 
  
            ประกอบ มาศโอสถ 

(นายประกอบ มาศโอสถ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

ผูจดรายงานการประชุม 

     คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายพิสัย    ศรีเมือง 
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสรุาษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 

สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรบัรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามญั (สมัยที่ 4)                         
ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00-15.00 น.  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2562 
 
  
             ทิพยสุชล บุญชวย 

 (นางทิพยสชุล บุญชวย) 
ประธานสภาองคการบรหิารสวนตำบลเพหลา 


