
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 1)  คร้ังที่ 1/2564 
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

*************************************************************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภา ฯ พิสัย  ศรีเมือง  
2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภา ฯ อาคม  ชูมณี  
3 นางจารุวรรณ  ขันรุ่ง ส.อบต.ม.1 จารุวรรณ  ขันรุ่ง  
4 นายสมพร  จันทร์แจ่ม ส.อบต.ม.1 สมพร  จันทร์แจ่ม  
5 นายประทิพย์  ศรีงาม ส.อบต.ม.3 ประทิพย์  ศรีงาม  
6 นายศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน ส.อบต.ม.4  ศรีสมชัย  เอ่งฉ้วน  
7 นายอารี  สุวรรณ์มณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณ์มณี  
8 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต. ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  
9 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณีมัย  

10 นางหนูเจียม  แก้วเพ็ง ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แก้วเพ็ง  
11 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  
-นายเชือบ  ฉีดเกิด  ส.อบต.ม.2 
-นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง ส.อบต.ม.3 
-นายสายัญ ทิพย์สุราษฎร์  ส.อบต.ม.5 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประยูร แก้วรัตน์ นายก อบต.เพหลา ประยูร แก้วรัตน์  
2 นายชนะพล  ศักดิ์สม รองนายก อบต. เพหลา ชนะพล  ศักดิ์สม  
3 นายเอกสิทธิ์  เพชรฉวาง เลขานุการนายก อบต.เพหลา   เอกสิทธิ์  เพชรฉวาง  
4 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหน้าสำนักปลัด สุชาติ  ไชยขาว  
5 นายสนิท  จุรักษ์ ผอ.กองช่าง สนิท  จุรักษ์  
6 น.ส.ฐิติรัตน์  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน์  การแข็ง  
7 น.ส.ถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน ผอ. กองการศึกษา ถนอมวรรณ์  เอ่งฉ้วน  
8 น.ส.ศรัณชกร  ขุนจันทร์ นิติกร ศรัณชกร  ขุนจันทร์  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ  

ว่าสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 10 คน ไม่มา 3 คน  ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
นายพิสัย  ศรีเมือง  ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ครั ้งที ่ 2  ลงวันที ่ 11      

มกราคม  2564  เชิญสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
ขอให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที ่ 1) ครั ้งที ่ 2  ลงวันที ่ 11      
มกราคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   

พ.ศ.2564  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด 
นายก  อบต.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  เกิดข้ึนเนื่องจากต้องการ 

ให้แผนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ซึ ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเดิมโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาฯ จำนวน 6 โครงการ  ซึ่งมี
ตัวแทนจากสมาชิกสภาเข้าร่วมด้วยส่วนรายละเอียดนั้นให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจง 

หัวหน้าสำนักปลัด การเปลี่ยนแปลงแผน 6 โครงการ ต้องขอความเห็นชอบของสภาฯ เพราะเป็นโครงการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมถนนรอบป่าชุมชน หมู่ที่ 1 
และการตั้งงบประมาณจะต้องตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งสมาชิกทุกท่านมีแนวนโยบาย
ที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเอกสารที่ได้
นำเสนอประกอบการพิจารณาต่อทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากภายหลัง ได้มีการ
สำรวจจากกองช่างและพบว่าพื ้นที ่ซึ ่งจะดำเนินโครงการนั ้นไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการอุทิศท่ีดิน  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนความกว้างของถนนให ้
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เหมาะสม  และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และในส่วนโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 
5  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า เพราะมีการชำรุดและเสียหาย
มากจึงต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนในการซ่อมแซมดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มติเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   

พ.ศ.2564   
ประธานสภาฯ  3.2 การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2564  ขอเชิญท่านเลขา 

ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2564 และสมัยแรกปี 2565 

เป็นไปตามข้อ 21  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งกำหนดให้มีปีละ 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน  โดยได้
ร่างกำหนดการเพื่อเสนอต่อสภาฯ  ดังนี้  
-สมัยที่สอง  กำหนดให้เริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแต่วันที่  15 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
-สมัยที่สาม  กำหนดให้เริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแต่วันที่  2 - 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
-สมัยที่สี่  กำหนดให้เริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแต่วันที่  1 - 15  ธันวาคม   พ.ศ. 2564  
-สมัยที่หนึ่ง  กำหนดให้เริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแต่วันที่  14 - 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญปี 2564  และ สมัยแรกปี  

2565 
ประธานสภาฯ  นัดประชุมสภาฯ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น.  แต่งกายชุดสุภาพ      

เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ เรื่องอื่น ๆ 
   มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอท่ีประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายกอบต.  เรื่องน้ำประปาโดยมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับอบต. ซึ่งมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปาและกอง 

ช่างเป็นผู้รับผิดชอบ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้งซึ่งอาจทำให้บางพ้ืนที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  และขอให้สมาชิกซึ่งบางท่านได้
เป็นคณะกรรมการในกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดทำรายงานบัญชีของกลุ่มให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สำหรับการตรวจสอบด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือน้ำประปาของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งได้มีการประชุม
ชี้แจงกับประชาชนและได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

สำเนาถูกต้อง 
 
 
 

(นายพิสัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
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นายประสิทธิ์  มณีมัย น้ำประปาม.9 มีปัญหา จึงต้องมีการเปิด-ปิด น้ำเป็นเวลา  และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ช่วยติดตามเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดและง่ายต่ อการ
ตรวจสอบ 

รองประธานสภา ฯ พื้นที่ ม.4 เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนนำ้ 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
 
 
 

            ประกอบ มาศโอสถ 
(นายประกอบ มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลเพหลา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

     คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายอารี  สุวรรณ์มณ ี
3. นายสมพร  จนัทร์แจ่ม 
4. นายสายัญ  ทิพยส์ุราษฎร ์
5. นายประทิพย์  ศรีงาม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยวสิามญั (สมัยที่ 1)                         
คร้ังที่ 2  เวลา 13.00-16.00 น.  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2564 
 
  
                พิสัย  ศรีเมือง 

 (นายพสิัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


