
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 2  

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

- นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
 

รายช่ือผูรวมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
2. นายชานนท  พรมโลก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
3. นายตุม  บุทธนา   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
4. นายสมภาร  บัวจันทร  เลขานายกฯ 
5. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง  
6. นายวิจิตร  นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
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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 สําหรับเรื่องท่ีจะประชุมในวันน้ีคือการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 

ท่ีประชุมสภาฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1   ประจําป 

2561           เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ หากไมมี

ผมขอมตินะครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําป

พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) 

ประธานสภาฯ จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี                   

7 สิงหาคม 2561 ท่ีผานมา คณะผูบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณา และสภาฯ ไดมี

มติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. 2562  สภาฯ จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง        

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได

กําหนดใหผูท่ีประสงคจะแปรญัตติสามารถย่ืนญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติใน
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วันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ องคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสด์ิ บัดน้ีส้ินสุดเวลาท่ีกําหนดแลว  คณะกรรมการแปรญัตติรายงานวา

ไมมีผูบริหารหรือสมาชิกสภาฯ ทานใดย่ืนหนังสือเพ่ือขอแปรญัตติ ตามบันทึก

ขอความของคณะกรรมการแปรญัตติ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานผล

การพิจารณาร างข อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประ จําป งบประมาณ                    

พ.ศ. 2562  จึงไดมีหนังสือท่ี 84801/ว 11 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เร่ือง

รายงานผลการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ถึงคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกทานเพ่ือแจงผลการพิจารณาราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแจงทุกทาน

เขารวมประ ชุมเ พ่ือพิจารณาวาระ ท่ี  2 ในวันน้ี  ตอไปขอเชิญประธาน

คณะกรรมการ                 แปรญัตติรายงานผลการพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภาฯ เชิญครับ 

นายถวิล สีฟา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายถวิล สีฟา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานตอสภาฯ ดังน้ี

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ในสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติท่ีประชุมสภาสมัยสามัญ 

แตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณประจําปขององคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตามคําส่ังสภา อบต.สุขสวัสด์ิ ท่ี 2/2557 และสภาฯ    

มีมติใหใชคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมในการทําหนาท่ีในการเปนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกอบกับสภาฯ ไดกําหนดเวลาใหมีการย่ืนหนังสือเพ่ือขอแปรญัตติ  ในระหวาง

วันท่ี 8 - 10 สิงหาคม 2561 ต้ังแตเวลา 08.30 -  16.30 น. น้ัน บัดน้ีไดส้ินสุด

เวลาท่ีกําหนดแลวปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดย่ืนหนังสือเพ่ือ

ขอแปรญัตติแตอยางใด คณะกรรมการแปรญัตติไดประ ชุมเพ่ือพิจารณา

รายละเอียดในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562                          

แลวท่ีประชุมมีมติยืนยันตามรางเดิม ดังน้ัน จึงขอสงรางขอบัญญัติฉบับดังกลาว

มายังทานประธานสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระ

ตอไป 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานถวิล สีฟาท่ีไดรายงานใหสภาฯ ทราบ มีทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติม

อีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติยืนยันตามรางเดิม และการพิจาณาใน

วาระท่ี 2 เปนอันผานเรียบรอย  ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3 ท่ีประชุม

สภาฯจะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม  ขอมติครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ ขอขอบคุณ

ทานสมาชิกทุกทานท่ีใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมอยากเรียนใหทราบวาตลอดระยะเวลา                      

ท่ีผานมา  ทางคณะผูบริหารทุกทาน และทานสมาชิกทุกทาน  เรามีเปาหมาย

เดียวกันคือ พยายามท่ีจะทําอยางดีท่ีสุดเพ่ือพ่ีนองประชาชนตําบลสุขสวัสด์ิ                   

ซ่ึงก็อาจจะมีบางท่ีมีขอจํากัดหรือติดขัดบางอยางทําใหการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนไดไมสะดวกเทาท่ีควร  แตคณะบริหารก็ไมเคยจะ   

น่ิงนอนใจแตอยางใด  เชนท่ีผานมามีฝนตกชุก ทางคณะผูบริหารก็ไดออกไป

ตรวจดูตามถนนตางๆ ท่ีเกรงวาพ่ีนองประชาชนจะไดรับความเดือดรอนจากการ

สัญจร             ไปมา ท้ังน้ีไดมอบหมายใหกองชางรวบรวมขอมูลเพ่ือนําจะมา

พิจารณาวาจะซอมแซมจุดไหนกอนในชวงท่ีจะส้ินปงบประมาณน้ี  เร่ืองโครงการ

ตางๆ                       ในปงบประมาณ 2561 เราไดประสบปญหาความลาชา 

เน่ืองจากขอระเบียบกฎหมายตาง  ๆท่ีออกมาใหม แตในตอนน้ีก็สามารถดําเนินการ

ไดแลว และกําลังเรงดําเนินการใหแลวเสร็จใหทันส้ินปงบประมาณ  การต้ัง

งบประมาณตางในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก็ไดผานไปไดดวยดี บางแหงเงินเงิน

รายได เงินอุดหนุนตางๆ เขามานอย ต้ังงบประมาณในสวนของรายจายประจํา

ตางๆ ก็หมดแลว เรายังโชคดีท่ีมีงบประมาณเหลือมาต้ังโครงตางไดอีก  ในสวน

โครงการตางๆ ท่ีเกินศักยภาพขอเราก็ไดเสนอขอรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน

ไปแลว และไดทราบวาได รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแลวจํานวน 2 

โครงการ  คือโครงการถนนสายบานโพนปลัดถึงบานเขวาประมาณหาลานบาท 

และโครงการถนนบานพะแวะใตไปตําบลปราสาทเยอประมาณสองลานบาท  

ในชวงปงบประมาณหลังๆ มาน้ีเราไดต้ังงบประมาณในสวนของรองระบายและ

เร่ืองขอไฟฟาดวยเพราะเราไดแกไขปญหาตามท่ีพ่ีนองประชาชนตองการ  อีกเรื่อง

คือการทําเกษตรโดยมีการบริหารจัดการนํ้าท่ีดี  ซ่ึงหลังจากท่ีเรามีถนนหนทางท่ี

แลว เราตองมีการบริหารจัดการนํ้าท่ีดี หาวิธีรองรับนํ้า กักเก็บนํ้าตามฤดู และวิธี

ระบายนํ้าไปยังพ้ืนท่ีทําการเกษตรไดอยางท่ัวถึง เพ่ือใหการทําการเกษตรของพ่ี

นองประชาชนสามารถทําการเกษตรไดอยางสมบูรณแบบ  อีกเรื่องคือการสงเสริม

การทองเท่ียวชุมชน ถึงแมพ้ืนท่ีของเราจะไมมีทรัพยากรท่ีทําใหเปนแหลงทองเท่ียว

ได  แตเราก็สามารถสรางข้ึนมาได              คือการดําเนินการบริเวณคลองอีสาน

เขียวจุดท่ีออกจากตําบลตําบลปราสาทเยอมาทางบานสุขสวัสด์ิ  ซ่ึงมีบัวขาวอยู

เปนระยะๆ สวยงามมากแตภูมทัศนบริเวณรอบยังไมสวยงามเทาไหร ความจะต้ัง
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งบประมาณรองรับไวในป 62 เลย แตยังมีหลายอยางท่ีไมลงตัว ถามีความคืบหนา

อยางไรจะมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ อีกคร้ัง 

นายชู ศรีมะณี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนายชู ศรีมะณี ส.อบต.ม.8 เร่ืองถนนไปบานคูส่ีแจเปนหลุมลึกหลายจุด 

และถนนไปปาโคกพะแวะเปนหลุมตลอดสาย  ฝากคณะบริหารดวยครับ 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                  

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต.ม.2  อยากจะขอทอ ขนาด 4 x 100 เมตร 

จํานวน 7 ทอ ไปลงบริเวณถนนพัฒนาท่ีดินจากรองจังเอิญ เพราะชวงน้ีฝนตกเยอะ

นํ้าทวมขังท่ีนาของชาวบาน ชาวบานไดรับความเดือดรอน 

นายตุม  บุทธนา  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายตุม  บุทธนา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ขอตอบในกรณี

ของหมู 8 เด๋ียวจะใหกองชางลงไปดู เพราะจุดน้ีทานนายกก็ไดมีโอกาสไปดูในชวงท่ี

จัดโครงการปลูกปาท่ีปาโคกพะแวะ สวนท่ีบานเขวาก็จะใหกองชางลงไปดูพ้ืนท่ี

และประมาณการวาพ้ืนท่ีน้ันตองใชทอก่ีอัน 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ  หลังจากปด

การประชุมสภาฯ แลวขอเชิญทาสมาชิกทุกทานรวมโครงการปลอยปลา ปลูกปา 

เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชการท่ี 9  เน่ืองในวโรกาสคลายวันพระราช

สมภพสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชการท่ี 9 ซ่ึงจะมีกิจกรรม                 

ปลูกตนไม ปลอยพันธปลาในหนองนํ้าสาธารณะ และมอบพันธปลาใหกับหมูบาน

ดวย 

ประธานสภาฯ เราก็ไดประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลวนะครับ  วันน้ีสมควรแก

เวลา ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียงกันสําหรับการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 /2561 ในคร้ังน้ี  ถาไมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม

อีกนะครับ ขอปดการประชุมครับ  

ปดการประชุม เวลา 11.30 น.  

 

 



~ 6 ~  

 

 

 

2 

   ลงช่ือ....................................ผูบันทึกรายงานการประชุม       ลงช่ือ..................................รับรองรายงานการประชุม 
           (นายเฉลียว  แกวหิน)                                            (นายสมัย  บัวจันทร) 
     เลขานุการสภาฯ อบต.สุขสวัสด์ิ                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
 

                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจถูกตองแลว 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ............................................        ลงช่ือ...........................................          ลงช่ือ.......................................... 
           (นายทวี  โยธี)                            (นายสมุทร คุมครอง)                      (นางอุไรวรรณ เท่ียงธรรม) 
           ส.อบต.หมูท่ี 1           ส.อบต.หมูท่ี 9              ส.อบต.หมูท่ี 9 
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