
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  (สมัยที่ 3 ) 
ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 16  สิงหาคม  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

****************************************************************** 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภา ฯ พิสัย  ศรีเมือง  

2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภา ฯ อาคม  ชูมณี  

3 นายสมพร จันทรแจม ส.อบต.ม.1 สมพร จันทรแจม  

4 นางจารุวรรณ  ขันรุง  ส.อบต.ม.1 จารุวรรณ  ขันรุง   

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 ศรสีมชัย  เองฉวน  

9 นายสายัญ ทิพยสุราษฎร ส.อบต.ม.5 สายัญ ทิพยสุราษฎร  

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

11 นายสำราญ  ทิมบุตร ส.อบต. ม.7 สำราญ  ทิมบุตร  

12 นายประสิทธิ์  มณีมัย ส.อบต.ม.9 ประสิทธิ์  มณีมัย  

13 นางหนูเจียม  แกวเพ็ง  ส.อบต.ม.9 หนูเจียม  แกวเพ็ง   

14 นายประกอบ มาศโอสถ เลขานุการสภา ฯ ประกอบ มาศโอสถ  
 
 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
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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 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหนาสำนักปลัด สุชาติ  ไชยขาว  

6 นายสนิท  จุรักษ ผอ.กองชาง สนิท  จุรักษ  

7 น.ส.ฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  

8 น.ส.ถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ.กองการศึกษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  

     
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ 
วาสมาชิกมาประชุมจำนวน  13  คน  ไมมีผูไมมาประชุม  ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที ่ 3) ครั ้งที ่ 1/2564       

ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2564  เชิญสมาชิกทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอ
เชิญ  ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งท่ี 1/2564        
ลงวันที่ 10  สิงหาคม  2564 
๓.1 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เขาสู 
วาระที่ ๒ แปรญัตติ (การพิจารณารายละเอียดคาใชจาย) เนื่องจากการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖4  ในวาระที่ ๑ 
ที ่ประชุมสภาฯ ไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ที่ประชุมสภาฯไดคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ
ดําเนินการแปรญัตติแลวนั ้น ลําดับตอไปการประชุมวาระที ่ ๒ แปรญัตติ (การ 
พิจารณารายละเอียดคาใชจาย) ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดสงหนังสือตอ 
ประธานสภา ยืนยันตามรางเดิมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี ้แจง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติใหที่ประชุมสภาฯ ทราบพรอมกัน 
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ประธานคณะกรรมการ  ขอขอบคุณทุกทานสําหรับความไววางใจมอบหมายใหผมเปนคณะกรรมการ 
แปรญัตติการประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖4 ในวันที ่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 
๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพหลา  ไดกําหนดใหมีการ 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการในการประชุม สวนการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖4 ในวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หอง 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเพหลา ขอเรียนชี้แจงใหทานประธานสภาฯ 
ทานสมาชิก และผูบริหาร ไดทราบวาในระหวางวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 
๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 ปรากฏวาไมมีผู บริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ ่นผู ใด
ประสงคยืนคําเสนอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
แตอยางใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงไดประชุมรวมกันและพิจารณาตรวจสอบราง
ขอบัญญัติที่ผูบริหารเสนอมาแลวเห็นวามีความเหมาะสมถูกตองตาม ระเบียบและ
กฎหมายที่กําหนดไวทุกประการ และไมขอแกไขในรายละเอียดขอใดๆ และมีมติเปน
เอกฉันทใหคงไวซึ่งรางเดิมตามที่ผูบริหารไดเสนอประธานสภาฯ  ตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติชี ้แจงมานั ้น ทานสมาชิกสภาไดทราบมาบางแลวตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดสงใหทานสมาชิก และผูบริหารทุก
ทานกอนหนานี ้แลว  มีทานใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื ่นๆ 
เพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมวาทานใดเห็นสมควรใหคงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันทใหคงรางเดิมแหงร างขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565  

ประธานสภาฯ ตอไปเขาวาระที่ 3 การลงมติ (ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ) อาศัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 52 
ตอไปจะขอมติประชุมสภาทองถิ่นใหตราเปนขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565  ผูใดเห็นดวยขอใหยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และใหดำเนินการประกาศบังคับใชตอไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  มีทานใดมีเรื่องจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมตอที่ประชุมหรือไม  ขอเชิญครับ  
นายอารี  สุวรรณมณ ี สอบถามความคืบหนาการซอมแซมไฟฟา ม.7  
นายกอบต.  ไดสั่งการใหเจาหนาที่ไฟฟาเรงดำเนินการแลว 
ประธานสภาฯ ฝากประชาสัมพันธใหชวยกันอนุรักษปาตนน้ำเพ่ือใหมีน้ำเพียงพอตอการใชในอนาคต 
นายศรีสมชัย  เองฉวน สอบถามเรื่องการออกแบบโครงการถนนสายม.4 มีไหลทางหรือไม 
ปลัด อบต.เพหลา เนื่องจากการออกแบบถนนใหมีเฉพาะผิวจราจรเทานั้นแตจะมีการนำดินจากการขุดคู

ระบายน้ำมาทำเปนคันดินถนน 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

   
 



 
-4- 

 
 
 

   ประกอบ  มาศโอสถ     
(นายประกอบ  มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
ผูจดรายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
1. นายประสิทธิ์  มณีมัย 
2. นายอารี  สุวรรณมณ ี
3. นายสมพร  จันทรแจม 
4. นายสายัญ  ทิพยสุราษฎร 
5. นายประทิพย  ศรีงาม 
 
สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ 3)                        
ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00-14.30 น.  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2564 
 
 
          พิสัย  ศรีเมือง 

(นายพิสัย  ศรีเมือง) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

 

 


