
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 1 

วันที่ 7  สิงหาคม  2561  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือผูเขาประชุม 
 1. นายสมัย  บัวจันทร               สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 4 บานหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
 2. นายสุนทร โกฎิทอง               สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 6 บานสลักได   รองประธานสภาฯ 

3. นายทวี   โยธี      สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 1 บานโพนปลัด 
 4. นายถวิล  สีฟา    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 1 บานโพนปลัด 
 5. นายณรงค อรามเรือง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 2 บานเขวา 

6. นางออย  ยอยอด    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
 7. นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
 8. นายนิกร  ทองยอย    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 4 บานหนองอิไทย 
 9.นายสมพิศ  พูลแกว    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 5 บานหวย 
 10. นายศรีนวล  ภาษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 5 บานหวย 
 11. นายบุญเล่ือน สายแกว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 6 บานสลักได 
 12. นายพิสรรณ จันเทพา  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 7 บานอาลัย 
 13. นายแนน  พรมจันทร  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 7 บานอาลัย 
 14. นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 8 บานพะแวะใต 
 15. นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 8 บานพะแวะใต 
 16. นายสมุทร  คุมครอง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 9 บานหนองยาว 
 17. นางอุไรวรรณ เท่ียงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 9 บานหนองยาว 
 18.นายไพบูลย  ขันทอง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 10 บานระหาร 
 19. นางสาวนัฐทอง  ภาษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 10 บานระหาร 
 20. นายประหยัด โยธี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 11บานสุขสวัสด์ิ 
 21. นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 11 บานสุขสวัสด์ิ 
 22. นายบุญมี  ไกแกว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 12 บานพะแวะเหนือ 
 23. นายสวาง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 12 บานพะแวะเหนือ 
 24. นายเฉลียว แกวหิน  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
รายช่ือผูไมมาประชุม 

- ไมมี 
 

รายช่ือผูรวมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
2. นายชานนท  พรมโลก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
3. นายตุม  บุทธนา   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
4. นายสมภาร  บัวจันทร  เลขานายกฯ 
5. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง  
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6. นายวิจิตร  นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
7. นายสุทิน  วิจิรัมย  หัวหนาสํานักปลัด 
8. นายอริยะเดช สายแกว  นิติกรชํานาญการ 
9. นางราตรี  เงินดี   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
10.  นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11.  นายมาโนช ทองเทพ  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
12.  นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13.  นางสาวขนิษฐา เฉว่ียงหงษ         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14.  สิบเอกณัฐพล  คุมครอง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
15.  นางสาวสุดารัตน บัวจันทร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เปดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ สําหรับเร่ืองท่ีจะประชุมในวันน้ี มีอยู 1 เร่ืองดวยกันคือ  

    1.1 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําป          

พ.ศ. 2562 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 2561           

เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ หากไมมี

ผมขอมตินะครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําป

พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดช้ีแจงตอสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเ กียรติ และ ผู เขารวมประ ชุมทุกทาน ผมนายภู ริต อภิ รักษวรการ                         

นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ขออนุญาตเสนอญัตติตอสภาฯ                     
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เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562 ซ่ึงประมาณการรายรับไวท่ี  32,500,000 บาท  แยกเปน 

1. รายไดจากการจัดเก็บเอง  ดังน้ี 

  หมวดภาษีอากร   จํานวนทั้งสิ้น 88,500 บาท แยกเปน  

        - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เน่ืองจาก

ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 23,000 บาท   

        - ภาษีบํารุงทองท่ี ประมาณการไว จํานวน 62,000 บาท 

        - ภาษีปาย  ประมาณการไว จํานวน 300 บาท   

        - อากรการฆาสัตว ประมาณการไว จํานวน 500 บาท  

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวนทั้งสิ้น 42,500 บาท                 

แยกเปน   

        - คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 200 

บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 500 บาท    

- คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 200 

บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา  จํานวน 400 บาท    

        - คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา ประมาณการไวเทากับปท่ี

ผานมา เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 1,000 บาท 

        - คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผาน

มา จํานวน 100 บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา            

จํานวน 600 บาท     

        - คาปรับการผิดสัญญา ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 1,000 

บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 6,000 บาท  

       - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 5,000 บาท เน่ืองจากประมาณการ

ใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา  จํานวน 32,000 บาท       

  - คาใบอนุญาตอ่ืนๆ เน่ืองจากในปงบประมาณ 2561 มีรายรับเขามา       

จึงประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 2,000 บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวนทั้งสิ้น 80,000 บาท แยกเปน       

  - ดอกเบ้ีย ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา จํานวน 20,000 บาท 

เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 80,000 บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวนทั้งสิ้น 350,000 บาท 

แยกเปน   

      -รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 

100,000 บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 

350,000 บาท      
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวนทั้งสิ้น 10,500 บาท แยกเปน   

     - คาขายแบบแปลน ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา จํานวน 5,000 

บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา  จํานวน 5,000 บาท     

     - คารับรองสําเนาและถายเอกสาร ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เน่ืองจาก

ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา  จํานวน 500 บาท       

     - รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 2,000 บาท 

เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา  จํานวน 5,000 บาท  

2. รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองทองถิ่น  ดังน้ี 

หมวดภาษีจัดสรร  จํานวนทั้งสิ้น 15,228,500 บาท แยกเปน   

  - ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ประมาณการไวเทากับปท่ี

ผ านมา บาท เ น่ืองจากประมาณการใกล เ คียงกับ รับจริ งป ท่ี ผ านมา                                                          

จํานวน 400,000 บาท       

- ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ี     

ผานมา จํานวน 2,500 บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา                

จํานวน 8,097,500 บาท       

- ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ ฯ ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ี     

ผานมา จํานวน 200,000 บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ี               

ผานมา จํานวน 2,00,000 บาท       

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯ ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา จํานวน 14,000 

บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน26,000 บาท     

- ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 1,728,000 

บาท เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 4,228,000 

บาท       

- คาภาคหลวงแร  ฯ ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 500 บาท 

เน่ืองจากประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 40,500 บาท      

 - คาภาคหลวงปโตรเลียม ฯ ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา จํานวน 

4 ,000 บาท เ น่ืองจากประมาณการใกล เ คีย งกับ รับจริ งป ท่ี ผ านมา                

จํานวน 36,000 บาท       

- คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา จํานวน 100,000 บาท เน่ืองจากประมาณการ

ใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา จํานวน 400,000 บาท       

- คาธรรมเนียมและคาใชนํ้าบาดาล  ประมาณการไว ตํ่ากวาป ท่ีผานมา 

จํานวน 500 บาท เน่ืองจากประมาณการใกล เคียงกับรับจริงป ท่ีผานมา                

จํานวน 500 บาท  
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    3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองทองถิ่น  ดังน้ี 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 16,700,000 บาท แยกเปน  

- เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถาย

โอนเลือก ทําประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา จํานวน 400,000 บาท เน่ืองจาก

ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา  จํานวน 16,700,000 บาท  

 บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ

อีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิจึง

ขอช้ีแจงตอประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปน้ี 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

       ในป งบป ร ะ ม าณ พ. ศ .  2 561  ณ วัน ท่ี  3 1  ก ร กฎ าคม  2561                                 

มีสถานะการคลังดังน้ี 

       1.1.1 เงินฝากธนาคารจํานวน 15,239,603.31 บาท 

       1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,624,191.60 บาท 

       1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,751,946.56 บาท 

         1.1.4 รายไดท่ีไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จํานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 

       1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพันจํานวน 1 

โครงการ รวม 70,0000 บาท  

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

  2.1 รายรับจริง จํานวน 29,091,642.85 บาท ประกอบดวย 

  - หมวดภาษีอากร           จํานวน  85,886.92 บาท 

  - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จํานวน  52,749.50 บาท 

   - หมวดรายไดจากทรัพยสิน      จํานวน  74,420.63 บาท  

  - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

          จํานวน 309,293.00 บาท 

  - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      จํานวน   5,581.00 บาท 

  - หมวดรายไดจากทุน                             จํานวน          0.00 บาท 

  - หมวดภาษีจัดสรร                         จํานวน   12,815,630.79  บาท 

  - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         จํานวน   15,748,081.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท 

  2.3 รายจายจริง จํานวน 22,012,383.74 บาท ประกอบดวย 
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   - งบกลาง               จํานวน   8,271,768.00 บาท 

   - งบบุคลากร                  จํานวน   8,520,957.00 บาท 

   - งบดําเนินงาน           จํานวน   3,462,696.31 บาท 

   - งบลุงทุน            จํานวน     168,000.00  บาท 

   - งบรายจายอ่ืนๆ           จํานวน               0.00 บาท 

   - งบเงินอุดหนุน           จํานวน   1,589,417.43 บาท 

  2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

จํานวน 0.00 บาท 

  2.5 รายจายท่ีจายจากเงินสะสม  จํานวน  0.00 บาท 

  2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 0.00 บาท 

 ในสวนขอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ประมาณการไวท่ี 

32,500,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน     

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป รวม 7,846,600 บาท  

งบบุคลากร    รวม 6,726,720 บาท  

- เงินเดือน (ฝายการเมือง)    รวม  2,916,720  บาท 

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม   3,810,000  บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 942,630 บาท  

     - คาตอบแทน  รวม   301,630  บาท 

     - คาใชสอย   รวม   345,000  บาท  

     - คาวัสดุ   รวม   129,000  บาท 

     - คาสาธารณูปโภค รวม   167,000  บาท 

    งบลงทุน   รวม  88,250 บาท 

     - คาครุภัณฑ  รวม   88,250 บาท 

    งบเงินอุดหนุน   รวม  89,000 บาท 

     - เงินอุดหนุน  รวม   89,000 บาท 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,903,120 บาท  

งบบุคลากร    รวม 1,520,520 บาท  

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม   1,520,520 บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 382,600 บาท  

     - คาตอบแทน  รวม   138,600  บาท 

     - คาใชสอย   รวม   164,000  บาท  

     - คาวัสดุ   รวม     80,000  บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบทั่วไป       รวม   324,860  บาท  

งบบุคลากร    รวม 244,320 บาท  

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม   244,320  บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 80,360 บาท  

     - คาตอบแทน  รวม   70,360  บาท 

     - คาใชสอย   รวม   10,000  บาท  

    งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 40,000 บาท 

    งบดําเนินงาน   รวม  40,000 บาท 

     - คาใชสอย  รวม   10,000 บาท 

     - คาวัสดุ  รวม   30,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        รวม  2,441,740  บาท  

งบบุคลากร    รวม 1,928,580 บาท  

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 1,928,580 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 326,160 บาท                                                                                                                        

     - คาตอบแทน  รวม   171,160  บาท 

     - คาใชสอย   รวม     45,000  บาท 

     - คาวัสดุ  รวม   110,000 บาท 

    งบลงทุน   รวม  187,000 บาท 

     - คาครุภัณฑ    รวม     17,000   บาท 

     - คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รวม    170,000  บาท 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม  2,956,350  บาท  

งบดําเนินงาน รวม 1,540,350 บาท                                                                                                                          

     - คาใชสอย   รวม     822,750  บาท 

     - คาวัสดุ  รวม     717,600  บาท 

งบเงินอุดหนุน   รวม  1,416,000 บาท 

     - เงินอุดหนุน  รวม   1,416,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        รวม  120,000  บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท                                                                                                                          

     - คาใชสอย   รวม     90,000  บาท 

     - คาวัสดุ  รวม   30,000 บาท 
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งานศูนยบริการสาธารณสุข        รวม  120,000  บาท  

งบเงินอุดหนุน   รวม  240,000 บาท 

     - เงินอุดหนุน  รวม   240,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน        รวม  4,461,880 บาท  

งบบุคลากร    รวม  950,820  บาท  

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 950,820  บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 435,960 บาท                                                                                                                  

     - คาตอบแทน  รวม   115,460  บาท 

     - คาใชสอย   รวม   150,000  บาท 

     - คาวัสดุ  รวม   170,000 บาท 

     - คาสาธารณูปโภค รวม         500  บาท 

    งบลงทุน   รวม  3,075,100 บาท 

     - คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รวม    3,075,100  บาท 

    งานไฟฟาถนน 

งบเงินอุดหนุน   รวม  54,000 บาท 

     - เงินอุดหนุน  รวม   54,000 บาท 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็   รวม  30,000บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท                                                                                                                   

     - คาใชสอย   รวม   30,000  บาท 

แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาและนันทนาการ   รวม  15,000 บาท  

งบเงินอุดหนุน   รวม  15,000 บาท 

     - เงินอุดหนุน  รวม   15,000 บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ     รวม  220,000 บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท                                                                                                                          

     - คาใชสอย   รวม   200,000  บาท 

     - คาวัสดุ   รวม     20,000  บาท 

งานศาสนาและวัฒธรรมทองถิ่น    รวม  100,000 บาท  

    งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท                                                                                                                          

     - คาใชสอย   รวม   100,000  บาท 

     - คาวัสดุ   รวม     20,000  บาท 
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แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร        รวม  316,100 บาท  

งบบุคลากร    รวม  236,400  บาท  

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 236,400  บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 79,700 บาท                                                                                                                   

     - คาตอบแทน  รวม   19,700  บาท 

     - คาใชสอย   รวม   55,000  บาท 

     - คาวัสดุ  รวม     5,000 บาท 

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม      รวม  40,000 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท                                                                                   

     - คาใชสอย   รวม   40,000  บาท 

แผนงานการพาณิชย 

งานกิจการประปา        รวม  706,000 บาท  

งบบุคลากร    รวม  159,4200  บาท  

- เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 159,420  บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 486,680 บาท                                                                                                                  

     - คาตอบแทน  รวม    11,6800  บาท 

     - คาใชสอย   รวม    275,000  บาท 

     - คาวัสดุ  รวม    100,000  บาท 

     - คาสาธารณูปโภค รวม    100,000  บาท 

งบลงทุน   รวม  59,900บาท 

     - คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รวม    59,900  บาท 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง        รวม  10,684,530 บาท  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานนายกท่ีไดอภิปรายใหสมาชิกไดทราบ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือจะสอบถามเชิญครับ 

นายนิกร  ทองยอย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนิกร  ทองยอย ส.อบต.ม.4  ถนน คสล. ม.4  ผมขออภิปราย 2 เรื่องครับ 

เร่ืองแรกคือเร่ืองการต้ังงบประมาณดานคาตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา 

ขอขอบคุณทานนายกฯ ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของดานการศึกษาและยังได                        

ต้ังงบประมาณในสวนน้ีไว  และเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานของบานหนองอิไทย หมูท่ี 4 

โครงการแรกเปนโครงการ คสล. ไปทุงลุยลายความยาวแค 45 เมตร  อยากจะขอ
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ความกรุณาจากคณะบริหาร ใหลงหินคลุกเพ่ิมเปนยาว 50 เมตร และอีกโครงการ

เปนโครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานหนองอิไทย ยาว 46 เมตร ถาหาก

ทานผูบริหารจะกรุณาขอเพ่ิมใหเปน 50 เมตรเหมือท่ีเคยไดทุกป เพราะบาน

หนองอิไทยเปนหมูบานใหญ ปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนก็เยอะ 

ขอบคุณครับ 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต.ม.2  จากการท่ีไดรับทานนายกแถลงนโยบาย                 

การจัดสรรงบประมาณใหแตละหมูบาน บางบานก็ไดยาว บางบานก็ไดส้ัน ก็ไมวา

กันนะครับ เพราะงบประมาณนอย บานผมก็ได  2 โครงการ ขอขอบคุณ            

คณะผูบริหารท่ียังเห็นความสําคัญและออกไปดูแลทุกหมูบาน ขอบคุณครับ 

นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายสังเวียน ประถมภาส  ส.อบต.ม.8  กอนท่ีจะมีการสงหนังสือเชิญประชุมผม

ไดคุยกับทานนายกวาโครงการวางทอระบายนํ้าของหมูท่ี 8 ท้ัง 2 โครงการ            

ขอปรับมารวมกันเปนโครงการเดียว ทานนายกก็ไดปรับเปล่ียนให เพราะเปนความ

ตองการของพ่ีนองประชาชน ขอคุณทานนายกและพนักงานทุกคนอีกคร้ังครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม ถาไมผมจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 หรือไม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 

ในวาระแรกเปนเอกฉันท 

ประธานสภาฯ ตอไปจะเปนการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เรามีคณะกรรมการแปรญัตติท่ี

แตงต้ังไวแลว ตามคําส่ัง สภา อบต. สุขสวัสด์ิ ท่ี 2/2557 ทานใดเห็นชอบใหใช

คณะกรรมการชุดเดิมขอใหยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชคณะกรรมการชุดเดิม ตามคําสั่ง สภา อบต. สุขสวัสดิ์  ที่ 

2/2557เปนเอกฉันท ประกอบดวย  

    คนท่ี 1 คือ นายนายถวิล  สีฟา    ประธานคณะกรรมการ 

คนท่ี 2 คือ นายสวาง   ศรีพูน  กรรมการ 

คนท่ี 3 คือ นายณรงค   อรามเรือง กรรมการ 

คนท่ี 4 คือ นายสังเวียน   ประถมภาส กรรมการ/เลขานุการ 
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ประธานสภาฯ หากคณะผูบริหารหรือสมาชิกทานใด ประสงคจะแปรญัตติ สามารถย่ืนญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติได ในระหวางวันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 

16.30 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ และขอใหคณะกรรมการแปรญัตติ

มาทําหนาท่ีตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ ดวยอําเภอไพรบึง ไดกําหนดจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 

พรรษา  12 สิงหาคม 2561 ต้ังแตเวลา 06.30 น. เปนตนไป ณ บริเวณหอประชุม

อําเภอไพรบึง  เ พ่ือเปนการเฉลิมพระ เ กียรติสมเ ด็จพระนางเจาสิ ริ กิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และยังเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่ีพระองคทรงมีตอปวงชนชาวไทย  จึงขอเชิญทานสมาชิกทุกทานรวมงาน ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกลาว   และขอนัดประชุมคร้ังตอไปในวันท่ี 14 สิงหาคม 2651 

เพ่ือจะไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายประจําป พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 

ตอไป 

ปดการประชุม เวลา 11.00 น.  

 

 

   ลงช่ือ....................................ผูบันทึกรายงานการประชุม       ลงช่ือ..................................รับรองรายงานการประชุม 
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     เลขานุการสภาฯ อบต.สุขสวัสด์ิ                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
 

                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจถูกตองแลว 
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