




รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

1. นายสมัย  บัวจันทร์     สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
2. นายสุนทร โกฎิทอง           สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านสลักได   รองประธานสภาฯ 
3. นายถวิล  สีฟ้า สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด 
4. นายทวี   โยธ ี            สมาชิกสภา อบต.สขุสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด 
5. นายณรงค์ อร่ามเรือง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านเขวา 
6. นางอ้อย  ยอยอด    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ 
7. นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านจังเอิญ 
8. นายนิกร  ทองย่อย    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองอิไทย 
9. นายสมพิศ  พูลแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วย 
10. นายศรีนวล  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วย 
11. นายบุญเลื่อน สายแก้ว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านสลักได 
12. นายพิสรรณ์ จันเทพา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย 
13. นายแน่น  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย 
14. นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้ 
15. นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้ 
16. นายสมุทร  คุ้มครอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว 
17. นางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว 
18. นายไพบูลย์  ขันทอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านระหาร 
19. นางสาวนัฐทอง  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านระหาร 
20. นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 
21. นายประหยัด โยธี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 
22. นายบุญมี  ไก่แก้ว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
23. นายสว่าง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
24. นายเฉลียว แก้วหิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
                  - 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษ์วรการ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
2. นายชานนท์  พรมโลก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
3. นายตุ้ม  บุทธนา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
4. นายสมภาร บัวจันทร์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
5. นายคูณ สีฟ้า   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
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6. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นายวิจิตร  นรสิงห ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายสุทิน  วิจิรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางราตรี  เงินดี   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
10.  นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11.  นายมาโนช ทองเทพ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
12.  นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13.  นางสาวขนิษฐา เฉวี่ยงหงษ์         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14.  สิบเอกณัฐพล  คุ้มครอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15.  นางสาวสุดารัตน์ บัวจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16. นายสมพร ตรีชัยรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นายอริยะเดช สายแก้ว  นิติกรช านาญการ 
18. นายชายตะวัน โพนปลัด  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 1 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562        
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการใช้จ่ายเงินสะสมครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                              
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                         
ขอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน 
เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้ 



~ 3 ~ 

กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน 
สะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสม 
มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
ปลั ด ก ร ะทร ว งม หาด ไทย โ ดยคว าม เห็ น ชอบของ รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร 
กระทรวงมหาดไทย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสม 
ไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 84 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสม 
ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี 
สาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะการเงินการคลัง  และ
ต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 เท่านั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ก็ได้ส ารวจ ความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชน สภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งต่วน และกอง ช่างได้จัดท า
โครงการเสร็จแล้ว จ านวน 22 โครงการ แต่ก่อนที่จะน าเสนอ รายละเอียดแต่ละ
โครงการนั้น ขออนุญาตท่านประธานให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้น าเสนอ
รายละเอียดสถานะการเงินการคลังก่อนครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                      
ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ผู้อ านวยการกองคลัง ตามที่ปีประมาณ พ.ศ. 2562 
เราได้ประมาณการรายรับไว้ที่ 32,500,000 บาท มีรายรับจริงที่เข้ามาทั้งหมด 
จ านวน 33,839,397.98 บาท ท าให้รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ จ านวน 
1,339,394.98 บาท ส่วนรายจ่ายตามหมวดต่างๆ รวมทั้งหมด  จ านวน 
31,698,881.21 บาท ท าให้รายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 2,140,513.77 บาท                    
ซึ่งเมื่อปิดงบตอนสิ้นปีรายรับที่เหลือจะถูกแบ่งเป็น น าเข้าเงินสะสม 15% 
จ านวน 321,077.70 บาท น าเข้าเงินทุนส ารองเงินสะสม 1,819,436.70 บาท 
ท าให้เรามีเงินสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 7,423,937.79 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน 3,664,893.77 บาท ขอน า เรียนสภาฯ                     
เพียง เท่านี้ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังที่ได้แจ้งรายละเอียดสถานการณ์คลัง เชิญท่าน 
นายกฯ ได้อภิปรายรายละเอียดโครงการต่อครับ  
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นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                  
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ             
ขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปี นายก อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 แผนงาน การเคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบ ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 

1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านโพนปลัด -บ้านหนองยาว -
ถนนหนองแคน/จันลม งบประมาณอนุมัติ 498,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น            
ค่า ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านโพนปลัด -  บ้านหนองยาว -     
ถนนหนองแคน/จันลม ปริมาณงาน กว้าง  5 เมตร  ยาว 189 เมตร                           
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร                
ลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครง จ านวน 1.00 
ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขที่ ส.ว.06/2562 

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล              
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ของ องค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                       
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อที่ 8  หน้าที่ 60  

2. โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินสายบ้านโพนปลัดจากบ้านนายพิน              
สมร่าง - เขตต าบลปราสาทเยอ งบประมาณอนุมัติ  151 ,000 บาท                           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินสายบ้านโพนปลัดจากบ้านนายพิน 
สมร่าง - เขตต าบลปราสาทเยอปริมาณงาน กว้าง  3 เมตร ยาว  300 เมตร
หนา 0.10 เมตร มีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร            
และติดตั้งป้ายโครง จ านวน 1.00 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 06/2562  

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68 

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                         
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อที่ 10   หน้าที่ 60  

3. โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลงลูกรังจากถนนบ้านโพนปลัด/                
หนองอิไทย - โคกตานวนหมู่ที่ 1 งบประมาณอนุมัติ 204,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลงลูกรังจากถนนโพนปลัด/หนองอิไทย -
โคกตานวน หมู่ที่ 1ปริมาณงาน กว้าง  3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 
เมตร มีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 120. ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อ 
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คสล .  ขนาด 0.40 เมตรจ านวน 5 ท่อน และติดตั้ งป้ าย โครงการ                      
จ านวน 1.00 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขที่ 
ส.ว.06 /2562 

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                                 
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                          
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อที่ 11   หน้าที่ 60  

4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านเขวา - บ้านละโอง 
หมู่ที่ 2 งบประมาณอนุมัติ 351,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายบ้านเขวา -  บ้านละโอง หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน 
กว้าง  4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณงานคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตรและ
ติดตั้งป้ายโครง จ านวน 1.00 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล                   
สุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 02/2562  

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                 
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                      
พ.ศ.2561 -2565 ข้อที ่23 หน้าที่ 65  

5. โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนนสายบ้าน            
โพนปลัด/บ้านเขวา งบประมาณอนุมัติ 351 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น                     
ค่าก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านจังเอิญ  - แยกถนนสายบ้านโพนปลัด/                 
บ้านเขวา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  600 .00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนลง
ลูกรั ง ไหล่ทางกว้ างข้ างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้ งป้ ายโครงการ                      
จ านวน  1.00 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขที่ 
ส.ว.  02/2562  

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                     
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                                     
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อที่ 38 หน้าที่  67 

6. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทยหมู่ที่  4 
งบประมาณอนุมัติ 413,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน(คสล.)                    
สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย  หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตาราง
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เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1.00 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขที่ 
คสล. ส.ว.  01 /2562 

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                       
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                              
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อที่ 40 หน้าที่  67  

7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายภายในบ้านห้วย (ซอยกลางหมู่บ้านต่อ
โครงการเดิม) หมู่ที่  5 บ้านสลักได งบประมาณอนุมัติ 243,000 บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม คสล. สายภายในห้วย (ซอยกลางหมู่บ้านต่อ
โครงการเดิม) หมู่ที่ 5 ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  428 ตารางเมตร 
ช่างที่  2 กว้าง 3 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตรหรือ                              
มี พ้ื นคอนกรี ต ไม่ น้ อยกว่ าหนา เฉลี่ ย  13.5 ตา รา ง เมตร  ช่ ว งที่  3                         
กว้าง 2.8 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนคอนกรีตไม่
น้อยกว่าหนาเฉลี่ย 12.6 ตารางเมตร มีปริมาณคอนกรีต 454 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว.  02/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                              
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อ 70 หน้า 75 

8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย บ้านห้วย หมู่ที่  5- บ้านสลักได                   
หมู่ที่ 6 งบประมาณอนุมัติ 127,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน
ลงลูกรังสายบ้านห้วย หมู่ที่ 5 - บ้านสลักได หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร                    
ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่งานหินไม่น้อยกว่า    
75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ แบบเลขที่ 
ส.ว.  06/2562 

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                         
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อ 66 หน้า 75  

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในบ้านสลักได (หน้าศาลาประชาคม
ด้านทิศใต้บ้านบ้านสลักได) งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น      
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสลักได  (หน้าศาลาประชาคมด้านทิศใต้บ้าน
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สลักได)ปริมาณงาน กว้าง  4 เมตร ยาว 128 เมตร  หนา 0.15 เมตร           
มีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง                
กว้างข้างละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครง จ านวน 1.00 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 02/2562  

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                 
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                       
พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 47 หน้า 76 

10 . โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสลักได - ถนนปราสาทเยอ/                  
บ้านระหาร งบประมาณอนุมัติ 57,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบ้านสลักได - ถนนปราสาทเยอ/บ้านระหาร ปริมาณงาน              
กว้าง  4 เมตร ยาว 24.8 เมตร หนา 0.15 เมตร  มีปริมาณงานคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 99.20 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร                
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 02/2562  

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล               
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                           
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อ 47 หน้า 76 

11. โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. สายบ้านอาลัย- บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ 7 
งบประมาณอนุมัติ 351,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.              
สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่  7 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร                    
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตรและติดตั้งป้ายโครง 
จ านวน 1.00 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขที่     
ส.ว. 02/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                  
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                                
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อ 89 หน้า 80  

12. โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล. หน้า รพ.สต.พะแวะ งบประมาณอนุมัติ 
228,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้า รพ.สต. พะแวะ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 06/2562 
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 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                      
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                     
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อ 122 หน้า 89 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพะแวะใต้ หมู่ที่ 8 - บ้านคูสี่แจ 
งบประมาณอนุมัติ 145,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.              
สายบ้านพะแวะใต้ - คูสี่แจ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร           
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร               
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์   
แบบเลขที่ ส.ว. 02 /2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                          
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อ 114 หน้า 87 

14. โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองยาวบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 9 
งบประมาณอนุมัติ 119,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.              
สายบ้านหนองยาว - บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์
แบบเลขที่ ส.ว.  02/2562 

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                  
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                           
พ.ศ.2561 - 2565  ข้อ 136   หน้า 93 

15. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองยาวรอบบ้านน้อยจาก
บ้านนายค าผิว - บ้านนายค าสิงห์ หมู่ที่ 9 งบประมาณอนุมัติ 143,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านหนองยาวรอบ                 
บ้านน้อย จากบ้านนายค าผิว - บ้านนายค าสิงห์ หมู่ที่ 9 กว้าง 3.50 เมตร                 
ยาว 71.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
248.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว.  03/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                 
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
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-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                      
พ.ศ. 2561 - 2565 ข้อ 128 หน้า 91 

16. โครงการ ก่อสร้ างถนน  คสล.  ภายในหมู่ บ้ านหนองยาว หมู่ที่  9                           
ซอยบ้านน้อย จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์ งบประมาณอนุมัติ               
69,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน             
หนองยาว หมู่ที่  9 ซอยบ้านน้อย จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์            
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  123 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว.  04/2562 

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วน ต าบลสุ ขสวั สดิ์                          
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อ 132 หน้า 92 

17. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลงลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคน
เขตต าบลโนนปูน งบประมาณอนุมัติ 58,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคน เขตต าบลโนนปูน 
ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณงาน
หินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 04/2562  

- อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                 
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                         
พ.ศ.2561 - 2565 ข้อที่ 141  หน้าที่ 96 

18. โครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยาง - เขตต าบลดินแดง หมู่ที่ 10 
งบประมาณอนุมัติ 291,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินจาก
ถนนลาดยาง -  เขตต าบลดินแดง  หมู่ที่  10 ช่ วงที่  1 ปริมาณงาน                      
กว้าง 4 เมตร ยาว  100 สูง 1.00 เมตร มีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า  
456 ลูกบาศก์เมตร ชาวงที่ 2 ปริมาณงาน  กว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร                 
สูง 0.80 เมตร มีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 1,840 ลูกบาศก์เมตร                
พร้อมลงท่อ คสล. 0.40 เมตร จ านวน 18 ท่อน และติดตั้งป้ายโครง                   
จ านวน 1.00 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  แบบเลขที่ 
ส.ว. 07/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                               
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
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-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                          
พ.ศ.2561  - 2565  ข้อที่ 144   หน้าที่ 96 

19. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านแขม -ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย 
งบประมาณอนุมัติ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน(คสล.)                
สายบ้านแขม - ถนนสายโพนปลัด/หนองอิไทย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1.00 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์
แบบเลขที่ คสล. ส.ว.  02/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                          
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อที่ 154  หน้าที่  99 

20. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุขสวัสดิ์เลียบคลองอิสานเขียว - 
ถนนสายพยุห์ / ขุนหาญเขตต าบลปราสาทเยอ งบประมาณอนุมัติ 150,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุขสวัสดิ์ เลียบคลอง                  
อิสานเขียว - ถนนสายพยุห์ - ขุนหาญเขตต าบลปราสาทเยอ กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1.00 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวัสดิ์ แบบเลขที่ คสล. ส.ว.  02 /2562   

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                           
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อที่   153  หน้าที่  99  

21.  โครงการ  ก่อสร้ า งถนน  คสล .  สายภายในหมู่บ้ านพะแวะเหนือ                            
ซอยสระหนองคู งบประมาณอนุมัติ 82,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยสระหนองคู กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  147 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์                     
แบบเลขที่ ส.ว. 04/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  
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-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                      
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อ 161 หน้า 101 

22. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านนายสังวาล -  ถนนสายบ้าน               
พะแวะใต้/บ้านสลักได หมู่ที่ 12 งบประมาณอนุมัติ 239,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสังวาล - ถนนสายบ้านพะแวะใต้/
สลักได กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์แบบเลขท่ี ส.ว. 04/2562 

 - อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      
ปี พ.ศ. 2537 ข้อ 66,67,68  

-  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ นห้ าปี ขององค์ กา รบริ ห า รส่ วนต าบลสุ ขสวั สดิ์                       
พ.ศ.2561  - 2565 ข้อ 162 หน้า 101 

ประธานสภา ฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้อภิปรายรายละเอียดโครงการต่างๆ ให้สภาฯ ทราบ  
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ 
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่  
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท า เพ่ือ 
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 
เป็นอันพับไป  
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ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว       
ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/5164 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสม  เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย                
1. ด้ านโครงสร้ า ง  พ้ื นฐาน  2. ด้ านการสร้ า งความ เข้มแข็ ง ให้ ขุมชน                   
3. ด้ า น เ ศ รษฐ กิ จ แล ะสั ง ค ม  4. ด้ า นส่ ง เ ส ริ ม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว  แล ะ                             
5. ด้านการศึกษา 

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม จะขอมติที่ประชุมนะครับ 

1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านโพนปลัด -บ้านหนองยาว -
ถนนหนองแคน/จันลม งบประมาณอนุมัติ 498,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

2. โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินสายบ้านโพนปลัดจากบ้านนายพิน              
สมร่าง - เขตต าบลปราสาทเยอ งบประมาณอนุมัติ 151,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

3. โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลงลูกรังจากถนนบ้านโพนปลัด/                
หนองอิไทย - โคกตานวนหมู่ที่ 1 งบประมาณอนุมัติ 204,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านเขวา - บ้านละโอง 
หมู่ที่ 2 งบประมาณอนุมัติ 351,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

5. โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)สายบ้านจังเอิญ - แยกถนนสายบ้าน โพนปลัด/
บ้านเขวา งบประมาณอนุมัติ 351,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

6. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทยหมู่ที่  4 
งบประมาณอนุมัติ 413,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 
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7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายภายในบ้านห้วย (ซอยกลางหมู่บ้านต่อ
โครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านสลักได งบประมาณอนุมัติ 243,000 บาท     

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย บ้านห้วย หมู่ที่  5- บ้านสลักได                   
หมู่ที่ 6 งบประมาณอนุมัติ 127,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในบ้านสลักได (หน้าศาลาประชาคม
ด้านทิศใต้บ้านบ้านสลักได) งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

10 . โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสลักได - ถนนปราสาทเยอ/                  
บ้านระหาร งบประมาณอนุมัติ 57,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

11. โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. สายบ้านอาลัย- บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ 7 
งบประมาณอนุมัติ 351,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

12. โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล. หน้า รพ.สต.พะแวะ งบประมาณอนุมัติ 
228,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพะแวะใต้ หมู่ที่ 8 - บ้านคูสี่แจ 
งบประมาณอนุมัติ 145,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

14. โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองยาวบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 9 
งบประมาณอนุมัติ 119,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

15. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองยาวรอบบ้านน้อยจาก
บ้านนายค าผิว - บ้านนายค าสิงห์ หมู่ที่ 9 งบประมาณอนุมัติ 143,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

16. โครงการ ก่อสร้ างถนน คสล.  ภายในหมู่ บ้ านหนองยาว หมู่ที่  9                           
ซอยบ้านน้อย จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์  งบประมาณอนุมัติ                
69,000 บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 
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17. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลงลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคน
เขตต าบลโนนปูน งบประมาณอนุมัติ 58,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

18. โครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยาง - เขตต าบลดินแดง หมู่ที่ 10 
งบประมาณอนุมัติ 291,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

19. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านแขม -ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย 
งบประมาณอนุมัติ 150,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

20. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุขสวัสดิ์เลียบคลองอิสานเขียว - 
ถนนสายพยุห์ / ขุนหาญเขตต าบลปราสาทเยอ งบประมาณอนุมัติ 150 ,000 
บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

21.  โครงการ ก่อสร้ างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้ านพะแวะเหนือ                            
ซอยสระหนองคู งบประมาณอนุมัติ 82,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสังวาล - ถนนสายบ้าน               
พะแวะใต้/บ้านสลักได หมู่ที่ 12 งบประมาณอนุมัติ 239,000 บาท  

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา ฯ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ผมขอสอบถาม ผมขอมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในเรื่อง
อ่ืนๆ เชิญครับ 

นายนิกร ทองย่อย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                 
นายนิกร ทองย่อย ส.อบต.ม.4 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.กองคลังที่ได้ 
ชี้แจงรายละเอียดสถานะการคลังให้สภาฯ ได้ทราบ และขอฝากเรื่องการ 
เตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าแล้ง เพราะน้ าที่หนองเหล็กปีนี้น้อยมาก ซึ่งถ้าเรา 
ไม่มีการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าอาจจะไม่ทันการได้ ฝากถึงท่านผู้บริหาร 
ด้วยครับ  

นายถวิล สีฟ้า  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                     
ผมนายถวิล สีฟ้า ส.อบต.ม.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานสังฆทาน              
บ้าน โพนปลัดที่ผ่านมา ซึ่งได้รับยอดบริจาคเกินคาดที่ 222,229 บาท มากกว่า
ปีที่ แล้วอยู่ประมาณ 90,000 บาท ปีที่แล้วมียอดบริจาคอยู่ที่ประมาณ 
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130,0000 บาท และหวังว่าคงได้รับการอนุเคราะห์ในปีต่อๆ ไปด้วยดีเช่นเคย
ครับ 

นายณรงค์ อร่ามเรือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2 ตามที่ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องทิ้งขยะ 
แล้วนั้น จึงอยากเรียนถามว่ามีการด าเนินการต่อแล้วหรือยังครับ เพราะว่าทาง 
อบต. ได้น าถังขยะไปมอบให้ตามหมู่บ้าน แล้วตอนนี้มันก็เต็ม ชาวบ้านก็บ่นว่า 
ท าไมไม่มีการไปเก็บขยะ ฝากท่านประธานให้ติดตามและเร่งด าเนินการต่อไป 
ครับ 

นายสมภาร บัวจันทร์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                  
ผมนายสมภาร บัวจันทร์ เลขานุการ นายก อบต. ขอบคุณท่านนายกที่ได้ขอใช้ 
จ่ายเงินสะสมเพ่ือมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อยประชาชน และเรื่อง 
น้ าที่หนองเหล็กที่แห้งมาก เพราะน้ าที่เคยไหลลงหนองเหล็กมีการปิดทางน้ าไว้ 
ท าให้น้ าในหนองเหล็กน้อยมาก ต้องแก้ไขปัญหานี้ต่อไป เพราะไม่เช่นนั้น 
อาจจะไม่มีน้ าประปาใช้ก็ได ้ 

นายประหยัด โยธี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                 
ผมนายประหยัด โยธี ส.อบต.ม.11 เรื่องถนนของบ้านแขมช ารุดเสียหายเป็น 
หลุมเป็นบ่อ รถสัญจรไปมาก็ล าบาก เรื่องประปาชาวบ้านก็อยากใช้ อยากให้  
ต่อท่อเมนออกไปอีกครับ ฝากให้ช่างไปดูด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก
อภิปรายชึ้แจงตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามครับ 

นายก อบต กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                        
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                        
ขออภิปรายตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก เรื่องแรกคือการแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ขอเรียนว่าในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณการขุดเจาะ 
บาดาลไว้ส าหรับทุกหน่วยที่มีการผลิตประปาที่เราได้ดูแลอยู่ และแผนส ารองคือ 
จะขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าระยะไกลจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดศรีสะเกษมาสูบน้ าจากแหล่งบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่น้ าประปาผิวดิน
สูบไม่ขึ้นแล้ว ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เรื่องที่สองคือเรื่องถังขยะ                    
ตามหมู่บ้านต่างๆ ขอน าเรียนว่าเรายังไม่มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง แต่ก็ได้
ก าชับเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดให้ผลัดเปลี่ยนกันออกไปดูแล ในช่วงที่เรายังไม่
มีที่พักขยะจ าเป็น จะต้องน าขยะไปทิ้งที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ          
และต้องช าระค่าทิ้ง ต่อไป ซึ่งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาไปพลางๆ ก่อนที่จะมีที่
พักขยะ เรื่องที่สามคือ เรื่องความต้องการใช้น้ าประปาของชาวบ้านสุขสวัสดิ์
โดยเฉพาะใจส่วนของ บ้านแขม ซึ่งตอนนี้ได้ให้กองช่างส ารวจความต้องการใช้
น้ าประปาเพ่ิมเติมอีกไมน่านคงได้เปิดระบบเพื่อให้บริการน้ าประปาต่อไป               

 




