
รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
วันที่ 10 มกราคม  2565  เวลา  10.00 น. 

ครั้งที่ 1/2565 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

รายชื่อผูมาประชมุ 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพิสัย  ศรีเมือง ประธานสภาฯ พิสัย  ศรีเมือง  
2 นายอาคม  ชูมณี รองประธานสภาฯ อาคม  ชูมณี  
3 นายพจพงษ  ใจเกลี้ยง ส.อบต.ม.1 พจพงษ  ใจเกลี้ยง  
4 นางจรวยพร  รอดภัย ส.อบต.ม.2 จรวยพร  รอดภัย  
5 นายศรชัย  ทองเพชร ส.อบต.ม.3 ศรชัย  ทองเพชร  
6 นายซวน  สมมาศ ส.อบต.ม.6 ซวน  สมมาศ  
7 นายอารี  สวุรรณมณี ส.อบต.ม.7 อารี  สุวรรณมณี  
8 นายสาคร  ณ นคร ส.อบต.ม.8 สาคร  ณ นคร  
9 นายสมมาตร  เขียวนอย ส.อบต.ม.9 สมมาตร  เขียวนอย  

10 นายประกอบ  มาศโอสถ เลขานุการสภาฯ ประกอบ  มาศโอสถ  

รายชื่อผูไมมาประชุม   
  
 
 
 
 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจินดา  ชางคิด นายก อบต. จินดา  ชางคิด  
2 นางธันยพร  บุญเจริญ    รองนายก คนที่ 1 ธันยพร  บุญเจริญ     
3 นายไสว  ดินแดง รองนายก คนที่ 2 ไสว  ดินแดง  
4 วาที่รอยตรีพัฒนพงค  รอดภัย   เลขานุการนายก พัฒนพงค  รอดภัย    
5 นายสุชาติ  ไชยขาว หัวหนาสำนักปลัด สุชาติ  ไชยขาว  
6 นายสุพจน  ปญญาวี รักษาราชการแทน 

ผอ.กองชาง 
สุพจน  ปญญาวี  

7 นางสาวฐิติรัตน  การแข็ง ผอ.กองคลัง ฐิติรัตน  การแข็ง  
8 นางสาวถนอมวรรณ  เองฉวน ผอ.กองการศึกษา ถนอมวรรณ  เองฉวน  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาฯทุกคนเขาหองประชุมแลวรายงานประธานสภาฯ  
วาสมาชิกสภาฯ มาประชุม จำนวน 9 คน  ตรวจสอบแลวปรากฏวาครบองคประชุมแลว 
นายพิสัย  ศรีเมือง  ประธานสภาฯ อบต.เพหลา  เปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบ  
ประธาน สภาฯ  นโยบายการไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชมุ  

รับรองรายงานการประชมุสภาฯ สมัยแรก  ลงวันที่ 27  ธันวาคม  2564  เชิญสมาชิก
ทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมขอเชิญครับ ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผานมา 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก  ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2564      
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 

- ไมม ี
ระเบียบวาระที ่4   เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 

- ไมมี 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
ประธานสภาฯ 5.1 นายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบาย   ขอเชิญนายกชีแ้จงรายละเอียด  
นายก อบต.เพหลา เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา ดำเนินไปดวยความเปนธรรม 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและใหการพัฒนาเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืน  ดังนี ้

 1.นโยบายโครงสรางดานปจจัยพ้ืนฐาน 
   -สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชน น้ำดื่ม น้ำใช ไฟฟา ประปา ถนนหนทาง 
 -สนับสนุนการพัฒนาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของพ่ีนองประชาชนชาว

ตำบลเพหลา 
   -สนับสนุนการพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ 
 -สนับสนุนใหชาวบานมีน้ำดื่มน้ำใชอยางเพียงพอ 
 -สนับสนุนการพัฒนา บุกเบิกและปรับปรุงถนนหนทาง 
 -สนับสนุนการพัฒนาใหทุกหมูบานมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

 2.นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -สนับสนุนใหมีกองทุนการศึกษา 
 -สนับสนุนใหมีการเขาคายวิชาการแกนักเรียน 
 -สนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม และโครงการอาหารกลางวัน ตามนโยบายของ

รัฐบาล 
 -สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน กิจกรรมเขาคายลูกเสือ กิจกรรมงานวัน

เด็ก  กิจกรรมแขงขันกีฬา 
 -สนับสนุนการบูรณะศาสนสถาน และมัสยิด 
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 -สนับสนุนศิลปะพื้นฐาน เชน มโนราห หนังตะลุง ลิเกปา 
 -สนับสนุนใหมีการจัดงานประเพณีตาง ๆ โดยแบงโซนออกเปน 3 โซน 

หมูที่ 1,2,7   
หมูที ่6,3,8 
หมูที่ 4,5,9 

3.นโยบายดานการเกษตร 
-สนับสนุนสงเสริม จัดตั้งกลุมเกษตรกร 
-สนับสนุนสงเสริมใหเกษตรมีความรูในดานตาง ๆ 
-สนับสนุนใหมีแหลงน้ำเพ่ือทำการเกษตร 
-สนับสนุนใหมีการเกษตรในชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4.นโยบายดานการเมืองและการปกครอง 
-สนบัสนุนใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
-สนับสนุนใหมีการทำประชาคมหมูบานในการดำเนินกิจกรรม 
-สนับสนุนใหมีการปองกัน และปราบปรามตรวจสอบ ทรัพยสินของประชาชน 

5.นโยบายดานการกีฬาและทองเท่ียว 
-สนับสนุนการออกกำลังกาย โดยสงเสริมใหมีสวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  ใหประชาชนได
มีที่พักผอนหยอนใจ ไดออกกำลังกายอยางเหมาะสม 
-สนับสนุนการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดภายในตำบลเพหลา 
-สนับสนุนออกกำลังกายตามความเหมาะสม 

         -สนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษตามสถานที่ตาง ๆ 

6.นโยบายดานสาธารณสุข 
          -สนับสนุนใหมีการตรวจสุขภาพประจำป 
            -สนับสนุนใหมีการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด 
 -สนับสนุนสงเสริมในการปองกันโรคไมติดตอและติดตออื่นแกประชาชน 
            -สนับสนุนสงเสริมใหเจาหนาที่ อสม. ในหมูบานปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 

      7.นโยบายดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 -สงเสริมโครงการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เชน ปลูกปาทดแทนที่ถูก

ทำลาย ขุด ลอกหวยหนอง คลอง บึง 
-จัดหาที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสรางระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

       8. นโยบายดานสงัคม 
 -สนับสนุนโครงการชุมชนเขมแข็ง 
 -สนับสนุนใหประชาชนและสังคมแบบมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล 
  -สนับสนุนใหคนในชุมชนไดเขาเรียน การศึกษานอกระบบ 

-สนับสนุนใหคนในชุมชนและสังคมมีระเบียบวินัย 

   9.  นโยบายดานอ่ืน ๆ เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไมขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  ไมมี 
ประธานสภาฯ 5.2 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน 3 ทาน  ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๗  องคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เปน
กรรมการ 

ประธานสภาฯ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอชือ่ผูทีจ่ะเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
นางจรวยพร  รอดภัย เสนอ  นายพิสัย  ศรีเมือง    
นายสาคร  ณ นคร เสนอ  นายอารี  สุวรรณมณ ี  
นายอารี  สุวรรณมณ ี  เสนอ  นายอาคม  ชูมณ ี
ทีป่ระชุม มีมติเปนเอกฉันทเลือกผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  จำนวน 3 

ทาน ดังนี้   
1.นายพิสัย  ศรีเมือง  
2.นายอารี  สุวรรณมณี   
3.นายอาคม  ชมูณ ี
5.3 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  จำนวน 3 ทาน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย  (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภา
ทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 

ประธานสภาฯ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

นายอาคม  ชูมณ ี เสนอ  นางจรวยพร  รอดภัย 
นายสมมาตร  เขียวนอย เสนอ  นายสาคร  ณ นคร 
นายอารี  สุวรรณมณ ี  เสนอ  นายสมมาตร  เขียวนอย 
ทีป่ระชุม มีมติเปนเอกฉันทเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  จำนวน 3 ทาน ดังนี้   
1.นางจรวยพร  รอดภัย 
2.นายสาคร  ณ นคร 
3.นายสมมาตร  เขียวนอย 

ประธานสภาฯ  5.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จำนวน    
2 ทาน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสขุภาพ 
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ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประกอบดวย  (๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมอบหมายเปนกรรมการจำนวนสองคน 

นางจรวยพร  รอดภัย เสนอ  นายพิสัย  ศรีเมือง 
นายสมมาตร  เขียวนอย เสนอ  นางจรวยพร  รอดภัย 
ที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพ  จำนวน 2 ทาน  ดังนี้   
1.นายพิสัย  ศรีเมือง 
2.นางจรวยพร  รอดภัย 

ประธานสภาฯ  5.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัด  ชี้แจงรายละเอียด 

หัวหนาสำนักปลัด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564  คณะกรรมการฯ ไดดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการเพ่ือ
นำเสนอตอสภาฯ เพ่ือใหทราบวาโครงการที่มีอยูในแผนไดดำเนินการไปแลวเปนจำนวน
เทาใด  เชน ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไมไดดำเนินการ  สวนโครงการที่ไดดำเนินแลว
เสรจ็จะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญครับ  
ประชุม   รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561- 

2565)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564   
ประธานสภาฯ  5.6 กำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ประจำป พ.ศ. 2565  

และสมัยแรกของป พ.ศ.2566  ขอเชิญทานเลขาฯ  ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำป  พ.ศ. 2565 และสมัยแรกป 2566 

เปนไปตามขอ 21  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม  ซึ่งกำหนดใหมีปละ 4 สมัย สมัยละไมเกิน 15 
วัน  โดยไดรางกำหนดการเพ่ือเสนอตอสภาฯ  ดงันี้  
-สมัยท่ีสอง  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  15 - 30  พฤษภาคม พ.ศ.2565 
-สมัยที่สาม  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  1 - 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
-สมัยทีส่ี่  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  1 - 15  ธันวาคม   พ.ศ. 2565  
-สมัยที่หนึ่ง  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  14 - 28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2566 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชุม มติเอกฉันทเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญป 2565  และ สมัยแรกป  

2566  ดังนี้ 
-สมัยที่สอง  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  15 - 30  พฤษภาคม พ.ศ.2565 
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-สมัยที่สาม  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที ่ 1 - 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
-สมัยที่สี่  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  1 - 15  ธันวาคม   พ.ศ. 2565  
-สมัยที่หนึ่ง  กำหนดใหเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ตั้งแตวันที่  14 - 28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2566 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 นายอาคม  ชูมณ ี ขอสอบถามความคืบหนาของโครงการถนนคสล.สายพูนผล-ชองเนียง  ถนนคสล.สาย 

เกาะปง  และโครงการปรับปรุงอาคาร   และปญหาเรื่องน้ำขาดแคลน  ขอฝากทุกทาน
ประชาสัมพนัธหากมีความตองการใชน้ำใหนำน้ำจากวัดพรุเตยไปใชได 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้ อบต.ไดปดบัญชีงบประมาณประจำป พ.ศ.2564  เปนที่เรียบรอยแลว ทำให
สามารถเบิกจายงบประมาณโครงการที่ไดรับการอนุมัติจายขาดเงินสะสมได  สวนความ
คืบหนาวาการดำเนินการตางๆ ขอใหผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียด 

ผอ.กองคลัง การเบิกจายจะตองดำเนินการตามเอกสารจึงไมสามารถตอบไดวาจะเบิกจายไดหรือไม 
ผอ.กองการศึกษา กองการศึกษาจะดูแลดานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หวัง

เปนอยางยิง่วาจะไดรวมงานกับทุกทาน 
นายอารี  สุวรรณมณ ี สอบถามเรื่องไฟฟาสองสวางชุมชน ม.7 
นางจรวยพร  รอดภัย สอบถามเรื่องถนนรอดภัยพัฒนาและไฟฟาสองสวาง 
นายซวน  สมมาศ ขอสอบถามเรื่องถนนสาย ม.6 ขาด และปญหาไมสามารถใชน้ำประปาได 
นายก อบต.เพหลา การแกไขปญหาเรื่องน้ำ ไดสั่งการใหเจาหนาที่ประปาดำเนินการสำรวจปญหาความ

เดือดรอนประชาชน เพ่ือหางบประมาณดำเนินการตอไป 
ประธานสภาฯ ขอใหเรงรัดติดตามการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนดวย 
นายพจพงษ  ใจเกลี้ยง สอบถามเรื่องน้ำประปา ม.1 
ประธานสภาฯ แตละหมูจะมีกลุมผูใชน้ำและสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจาหนาที่ประปาได 
     เลิกประชุมเวลา  14.00 น.  

 

ประกอบ  มาศโอสถ 
(นายประกอบ  มาศโอสถ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
1.นายอาคม  ชูมณ ี 
2.นายอารี  สุวรรณมณี   
3.นายซวน  สมมาศ 
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สภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ สมัยสามญั (สมยัที่ 1)                         
ครั้งที่ 1/2565  เวลา    .     –     .    น.  เมื่อวันท่ี                             2565 

พิสัย  ศรีเมือง 
(นายพิสัย  ศรีเมือง) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


