




 

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

วันที่ 14 มิถุนายน 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. นายบุญมี  ไก่แก้ว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
22. นายสว่าง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
23. นายเฉลียว แก้วหิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประหยัด โยธี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 

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 
6. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นายวิจิตร  นรสิงห ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
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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 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้มีท่านสมาชิกลา 1 ท่าน คือท่านประหยัด  โยธี 
ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 4 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)      
1.2  การโอนงบประมาณส านักงานปลัด      
1.3  การโอนงบประมาณกองคลัง     
1.4  การโอนงบประมาณกองช่าง 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ แจ้งว่า มีความจ าเป็นต้องขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  นายอ าเภอไพรบึง พิจารณาแล้ว เห็นสมควรก าหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ าปี 2562 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที 7) 
พ.ศ. 2562 จึงประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวัสดิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศวันที่ 7 มิถุนายน 2562     

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562           
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                      
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)      

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ขออนุญาตเสนอญัตติเรื่องร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบได้ก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีก าหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี ซึ่งปรับปรุงมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม  
และได้ผ่านขั้นตอนการจัดท าแผนมาเรียบร้อยแล้ว  จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพ่ือที่จะได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนต่อไป ซึ่งรายละเอียดใน
ส่วนนี้ขอให้ท่านหัวหน้าส านักได้น าเสนอต่อไปครับ 

หัวหน้าส านักปลัด กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                    
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุทิน วิจิรัมย์ หัวหน้าส านัก
ปลัด  เดิมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  จาก พ.ศ. 2561 – 2564  ซึ่งมีหนังสือ
ซักซ้อมเพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่มีระยะเวลา 5 ปี และให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ในแผนจะมี 6 ยุทธศาสตร์  ส่วนมาก
จะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูของแต่ละหมู่บ้านว่ายังมี
โครงการไหนที่ตกหล่นไป หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ได้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ      

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.2  การโอนงบประมาณส านักงานปลัด      

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณต่อที่ประชุมครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                   
นายก อบต.สุขสวัสดิ์  ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดการโอนงบประมาณทั้ง 3 
ข้อ ดังนี้    
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 3.2. ส านักงานปลัด 
ล าดับ โอนเพิ่ม โอนลด 

1 แผนงานเกษตร  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานส่งเสริมการเกษตร  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร               งบลงทุน  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและ
ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ตั้งไว้ 236,400 บาท  

รายการโครงการก่อสร้างถนน (คศล.)     
สายบ้านเขวา -บ้านโพนปลัด (ต่อโครงการ
เดิม) ตั้งไว้ 170,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน      78,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน    118,000   บาท 
ขอโอนเพิ่ม                   1,200  บาท   ขอโอนลด                    1,200  บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน 79,200 บาท คงเหลือ                   116,800   บาท 

2 แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน  งบลงทุน  
หมวดค่าตอบแทน   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าเช่าบ้าน  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
รายการเ พ่ือจ่ ายเป็นค่า เช่ าบ้ านของ
พนักงานส่วนต าบล ส านักงานปลัด ตั้งไว้ 
 42,000 บาท  

รายการโครงการก่อสร้างถนน (คศล.)     
สายบ้านเขวา -บ้านโพนปลัด (ต่อโครงการ 
เดิม) ตั้งไว้ 170,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน        5,500  บาท งบประมาณก่อนโอน     116,800  บาท 
ขอโอนเพิ่ม                  18,500   บาท  ขอโอนลด                   18,500   บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน  24,000   บาท คงเหลือ                     98,300   บาท 

3 แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน งบลงทุน  
หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทวัสดุส านักงาน ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
ร ายการ เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ดซื้ อ วั ส ดุ
ส านักงานตามที่ระเบียบและหนังสือสั่ง
การก าหนด ตั้งไว้ 40,000 บาท 

รายการโครงการก่อสร้างถนน (คศล.)     
สายบ้านเขวา –บ้านโพนปลัด (ต่อโครงการ 
เดิม) ตั้งไว้ 170,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน       23,205   บาท งบประมาณก่อนโอน       98,300    บาท 
ขอโอนเพิ่ม                    8,000   บาท ขอโอนลด                     8,000   บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน  31,205   บาท คงเหลือ                     90,300  บาท 
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ล าดับ 

โอนเพิ่ม โอนลด 

4 แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 
หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทวัสดุส านักงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานตามที่ระเบียบและหนังสือสั่ง
การก าหนด ตั้งไว้ 40,000 บาท 

รายการโครงการจัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ 
ตั้งไว้ 60,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน        31,205   บาท งบประมาณก่อนโอน        60,000    บาท 
ขอโอนเพ่ิม                    12,000   บาท ขอโอนลด                     12,000    บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน   43,205   บาท คงเหลือ                       48,000    บาท 

5 แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 
หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นตามที่ระเบียบและหนังสือสั่ง
การก าหนด ตั้งไว้ 50,000 บาท 

รายการโครงการจัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ 
ตั้งไว้ 60,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน         18,853 บาท งบประมาณก่อนโอน      48,000     บาท 
ขอโอนเพิ่ม                     14,000 บาท ขอโอนลด                   14,000    บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน     32,853 บาท คงเหลือ                     34,000     บาท 

6 แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน งบลงทุน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าไฟฟ้า ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการเพื่อเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุขสวัสดิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท 

รายการโครงการจัดซื้อเวทีอเนกประสงค์ 
ตั้งไว้ 60,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน   66,045.33 บาท งบประมาณก่อนโอน    34,000    บาท 
ขอโอนเพ่ิม               34,000     บาท ขอโอนลด                34,000    บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน  100,045.33  บาท คงเหลือ                         0    บาท 
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3.3 กองคลัง 
  ล าดับ โอนเพิ่ม โอนลด 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินการ          งบลงทุน  
หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  

ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  

รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ/อบรม ตั้งไว้ 60,000 บาท  

รายการโครงการก่อสร้างถนน (คศล.)        
สายบ้านเขวา -บ้านโพนปลัด (ต่อโครงการ
เดิม) ตั้งไว้ 170,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน         7,784  บาท  งบประมาณก่อนโอน   90,300   บาท 
ขอโอนเพ่ิม                  30,000  บาท   ขอโอนลด                30,000  บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน   37,784 บาท คงเหลือ                  60,300   บาท 
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3.4 กองช่าง 

ล าดับ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนลด 

1 แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้าน     
สุขสวั สดิ์  –  บ้ านหนองยาว  หมู่ ที่  11 
ป ริ ม า ณ ง า น  ก ว้ า ง  4.00 เ ม ต ร                    
ยาว 127.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
508.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  
แบบเลขที่  ส.ว. 02/2561 อ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลปีพ.ศ2537 ข้อ66,67,68
ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวัสดิ์  พ.ศ.2561 - 2564 ข้อที่  
114 หน้าที่ 96      ตั้งไว้ 0 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนน(คสล.) สายบ้านโพนปลัด - บ้าน
หนองยาว - ถนนสายบ้านหนองแคน/          
จันลม ปริมาณงาน กว้าง 4.80 เมตร ยาว 
206.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมี
ปริมาณงานแอสฟัสท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 988.80 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1.00 ป้าย ตามแบบ
แ ป ล น อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล              
สุขสวัสดิ์ แบบเลขที่ ส.ว.02/2561 อ านาจ
หน้าที่   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  ปี พ.ศ. 
2537 ข้อ 66,67,68 เป็นแผนพัฒนา 4 ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
พ . ศ . 2561-2562 ฉ บั บ เ พ่ิ ม เ ติ ม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561-2562 
ข้อที่1  หน้าที่ 4   ตั้งไว้ 300,000 บาท 

งบประมาณก่อนโอน                  0 บาท  งบประมาณก่อนโอน       300,000 บาท 
ขอโอนเพ่ิม                300,000 บาท   ขอโอนลด                   300,000 บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน 300,000 บาท คงเหลือ                                0 บาท 
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ล าดับ โอนเพิ่ม โอนลด 

2 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกิจการประปา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน งบลงทุน  
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าไฟฟ้า  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าในการ
ผลิตน้ าประปา  ตั้งไว้ 100,000 บาท 

รายการโครงการก่อสร้างถนน  (คศล.) 
สายบ้านเขวา -    บ้านโพนปลัด  (ต่อ
โครงการเดิม) ตั้งไว้ 170,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน 9,651.25  บาท  งบประมาณก่อนโอน    60,300    บาท 
ขอโอนเพ่ิม                20,000     บาท   ขอโอนลด                20,000  บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน   119,651.25 บาท คงเหลือ                  40,300   บาท 

3 แผนงานการพาณิชย์ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกิจการประปา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน งบลงทุน  
หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทวัสดุอื่นๆ ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการผลิต
น้ าประปา จ านวน 6 แห่ง เช่น สารส้ม 
คลอรีน กรวดกรอง กรวดหยาบ มิเตอร์
ประปา ท่อประปา ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี 
อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ชุดอุปกรณ์ทดสอบ
คุณภาพน้ าดิบ ฯลฯ      ตั้งไว้ 100,000 
บาท 

รายการโครงการก่อสร้างถนน  (คศล.) 
ส า ย บ้ า น เ ข ว า  -   บ้ า น โ พ น ป ลั ด                        
(ต่อโครงการเดิม) ตั้งไว้ 170,000 บาท  

งบประมาณก่อนโอน        5,356  บาท  งบประมาณก่อนโอน     40,300   บาท 
ขอโอนเพ่ิม                   40,300  บาท   ขอโอนลด                   40,300  บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน 45,656 บาท คงเหลือ                             0   บาท 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกได้ทราบ มีสมาชิกท่าน
ใดที่จะอภิปรายสอบถามท่านนายกอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีจะขอมตินะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนทุกรายการเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ                   
เชิญครับ 
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นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          

ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต. หมู่ที่ 2 ตอนนี้น้ าในคลองเริ่มลดลงมาก           
เป็นปัญหามาเรื่องน้ าไม่ไหล อยากฝากท่านผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขก่อนที่น้ า
จะลดไปมากกว่านี้ เพราะบางครั้งชาวบ้านก็บ่นว่าเก็บน้ าประปาแพง อยากให้
ท่านผู้บริหารชี้แจงด้วย 

นายสมุทร คุ้มครอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสมุทร คุ้มครอง ส.อบต. หมู่ที่ 9 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกปู่ตา                    
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว  มันเหลืออีกนิดเดียวจะไปจดถนนเส้นไปบ้านอาลัย 
ฝากท่านประธานไปยัง ผอ.ช่างด้วยเรื่องการวัดถนน ถ้าจะใช้งบประมาณในปี
หน้าก็เหลือนิดเดียว   

นายสุนทร โกฎิทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสุนทร โกฎิทอง รองประธานสภา อบต. สุขสวัสดิ์ เรื่องท่อระบายน้ าของ
หมู่ที่ 6  

นายนิกร  ทองย่อย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนิกร ทองย่อย ส.อบต. หมู่ที่ 4 ส าหรับโครงการวางท่อระบายน้ าจ านวน 
11 ท่อ ที่ผมได้อภิปรายในสภาฯ เพ่ือของบประมาณในวันนั้น  ท่อขนาด 60 X 
100 เมตร  แต่เมื่อมาท าโครงการ ท าไมลงท่อขนาด 40 X  100 เมตร                  
อยากสอบถามกับท่านผู้บริหารว่าท าไมถึงเปลี่ยนขนาดท่อ 

 

นายวิจิตร นรสิงห์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน             
ผมนายวิจิตร นรสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องการลงท่อบ้านสลักไดมีสาเหตุ
มาจากช่วงที่ไปลงงานเป็นช่วงเขาหว่านข้าวพอดี ก็เลยไม่มีที่จะลง จุดที่ลงเป็น
จุดที่ว่างพอดีและปีท่ีแล้วเป็นจุดที่น้ าไหลมารวมกันท าให้น้ าไหลเซาะ เจ้าของนา
ก็มาบอกว่าไม่ใช่ทางน้ าไหล แต่ก็ต้องลงเพราะถ้าไม่ลงก็ไม่ครบตามโครงการ    
ได้คุยกับเจ้าของนาแล้วว่าขอลงถ้าไม่ได้ใช้อีกท่อก็ปิดไว้ โครงการมันเร่งด่วน
ต้องลงในวันนั้นก็เลยไม่ได้แจ้งท่านรองฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  
ส าหรับเรื่องท่อของบ้านหนองอิไทย ตามโครงการท าขออนุมัติท่านนายกเป็นท่อ
ขนาด 40 X 100 เมตร ไม่ใช่ 60 X 100 เมตรครับ ถ้าน้ าไหลไม่สะดวกอย่างไร
ปีหน้าก็จะขอรื้อข้ึนวางใหม่ ถ้ามีปัญหาค่อยแก้ไขในปีหน้าครับ        

 

นายนิกร  ทองย่อย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนิกร ทองย่อย ส.อบต. หมู่ที่ 4 การของบประมาณผ่านสภาฯ ผมได้ก็ได้
ท าการปรึกษากับทางท่านผู้น าแล้ว ท่อระบายน้ าก็กว้าง 40 แล้ว  ถ้าเอาท่อ 40 
ไปลงมันก็เสมอกันน้ าก็ไม่ไหล แต่ถ้าเอาท่อ 60 ไปลง มันจะต่ าลงท าให้น้ าไหล
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สะดวกขึ้น ผมก็ไม่ทราบว่าท่านนายกจะอนุมัติท่อขนาด 40 ให้ ท่อ 46 ท่อน  
งบประมาณไม่มากน่าจะแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องได้         

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                   
นายก อบต.สุขสวัสดิ์ ขออนุญาตตอบข้ออภิปรายของท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
เรื่องแรกคือเรื่องของการผลิตน้ าประปาขอเรียนว่าปริมาณน้ าดิบที่ใช้ผลิต
น้ าประปาลดลงทุกหน่วยโดยเฉพาะหน่วยของบ้านเขวาเพราะต้องส่งน้ าไปที่
บ้านโพนปลัดด้วย  ซึ่งความต้องการใช้น้ าประปาตอนนี้มีมากเกินก าลังการผลิต
ที่เราสามารถผลิตได้ เวลาที่มีพ่ีน้องประชาชนมาขอใช้น้ าประปาก็ได้พยายามที่
จะแจ้งรายละเอียดให้เข้าใจในเบื้องต้น แต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจ เราจึงได้แต่
เตรียมการให้มีก าลังการผลิตที่เพียงพอ ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้มีการตั้งรายละเอียด
ในแผนเกี่ยวกับกับสูบน้ าบาดาลและการขุดลอกบริเวณที่จะผลิตน้ าประปาให้
เพ่ิมขึ้น ตอนนี้ได้รับแจ้งจากผู้ผลิตน้ าประปาว่ามีพ่ีน้องเข้าไปหาปลาบริเวณใกล้
กับหัวกะโหลกที่ใช้สูบน้ าขึ้นมาผลิตน้ าประปา เนื่องจากว่าน้ ามันลดลง  ท าให้
ระบบการผลิตน้ าประปาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงอยากจะขอแจ้งกับ
ทุกท่านว่าทาง อบต.สุขสวัสดิ์  จะท าหนังสือออกไปถึงผู้น าหมู่บ้านเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องเข้าใจว่าการไปหาปลาบริเวณใกล้จุดที่สูบน้ าดิบมาท า
น้ าประปานั้นมันจะส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น ความปลอดภัยของผู้ที่ลงไป
หาปลาเองอาจจะมีกระแสไฟรั่วก็เป็นได้  การหาปลาบริเวณที่ใกล้กับหัว
กะโหลกจะท าให้น้ าขุ่น  ท าให้กระบวนการผลิตต้องเพ่ิมขึ้นทั้งคลอรีนทั้งสารส้ม
ก็ต้องเพ่ิมมากขึ้น ฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย  ในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของบ้านเขวานั้นเราอาจจะต้องขยับหัวกะโหลกลงไปอีก เพ่ือที่จะให้สูบ
น้ าได้อย่างเพียงพอ  ส่วนเรื่องการจ่ายค่าน้ าประปา มีเกณฑ์ที่ใช้ในการเก็บค่า
น้ าอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับการใช้น้ าประปาของแต่ละครัวเรือน เรื่องที่ 2 
คือ เรื่องถนนสายดอนปู่ตาบ้านหนองยาวที่ท่านอภิปรายสอบถามถึงความยาว
ของถนนว่าท าไมไม่เชื่อมต่อกัน ขอเรียนว่าตามแบบและงบประมาณท าได้ถึงแค่
นั้น ซึ่งได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างแล้วว่าหลังจากมีการส่งมอบแล้ว
เสร็จนะมาด าเนินการต่อให้จนเชื่อมกันโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของเรา เรื่องที่ 3 
กรณีการลงท่อระบายน้ าที่ลงคู่กัน 2 จุด ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการหินคลุกที่มา
จากบ้านห้วย ตามแบบที่ท่าน ผอ.กองช่างได้เขียนมานั้นมีการลงท่อระบายน้ า
ด้วย  แต่พอจะไปลงชาวบ้านก็บอกว่าตรงนี้ไม่ต้องการให้น้ าระบาย ผอ.ช่างจึง
ประสานว่าขอให้ลงตามแบบก่อน  ถ้าไม่ต้องการให้น้ าระบายค่อยปิดหรือแก้ไข
ในอนาคตต่อไป ส่วนเรื่องการลงท่อระบายน้ าที่บ้านหนองอิไทยนั้น  ตามที่ผม
ได้รับปากกับท่านนิกรไว้ ท่านก็ได้ย้ ากับผมว่าให้ด าเนินการให้เร็วที่สุด  แต่
เนื่องจากเป็นโครงการที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ถ้าจะด าเนินการท าโครงการ
ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะท าแผนและเสนอเข้าสภาฯ อีก ได้ปรึกษากับทาง      
กองช่างเพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วน จึงได้ข้อสรุปว่าใช้งบประมาณที่กองช่างมีซื้อท่อ
มาและได้รับความร่วมมือจากร้านที่ซื้อท่อให้เขามาด าเนินการลงให้  ซึ่งตาม 




