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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายชื่อผูเขาประชุม 
 1. นายสมัย  บัวจันทร               สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมูที่ 4 บานหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
 2. นายสุนทร โกฎิทอง               สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมูที่ 6 บานสลักได   รองประธานสภาฯ 

3.นายทวี   โยธ ี      สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมูที่ 1 บานโพนปลัด 
 4. นายถวิล  สีฟา    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมูที่ 1 บานโพนปลัด 
 5. นายณรงค อรามเรือง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมูที่ 2 บานเขวา 

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

- ไมมี 
 

รายชื่อผูรวมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
2. นายตุม  บุทธนา   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
3. นายสมภาร  บัวจันทร  เลขานายกฯ 
4. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง  
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5. นายวิจิตร  นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
6. นายสุทิน  วิจิรัมย  หัวหนาสํานักปลัด 
7. นายสมพร  ตีชัยรัมย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
9. นายอริยะเดช สายแกว  นิติกรชํานาญการ 
10. นายมาโนช ทองเทพ  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
11. นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
12. นางสาวขนิษฐา เฉวี่ยงหงษ          เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
13. สิบเอกณัฐพล  คุมครอง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เปดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ กอนที่จะเปดขอระเบียบวาระการประชุม ดวยมีพนักงานสวนตําบลบรรจุใหม        

๑ ราย คือ นางสาวขนิษฐา  เฉวี่ยงหงษ ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน                 จึงขอแนะนําใหสภาฯ ทราบ เพื่อติดตองานราชการ

ตอไป  สําหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู ๖ เรื่องดวยกันคือ  

    1.1  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561             

- 2564 ฉบับแกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

1.2 การพิจารณาบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.3 โครงการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อโอน

งบประมาณตั้งจายรายการใหม 

1.4 การพิจารณารางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 

1.5 การพิจารณารางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2561 

1.6 เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป                                

(พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561       

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ   

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

  - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๑        

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
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ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ หาก

ไมมีผมขอมติรับรองนะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๓.๑  การพิจารณาขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ .ศ. 

2561                         - 2564 ฉบับแกไขหรือเพิ่มเติม ฉบับที่ 

2 

ประธารสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงตอสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายภูริต อภิรักษวรการ  นายก

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ขออนุญาตเสนอญัตติตอสภาฯเพื่อ

พิจารณาในเรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ปรับปรุงฉบับครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2561 - 

2564                    ซึ่งในสวนรายละเอียด อบต. ไดจัดสงใหทานสมาชิก

ทุกทานกอนกําหนดการประชุมสภาฯ ไมนอยกวา ๓ วัน ทุกทานคงไดศึกษา

รายละเอียดมาโดยละเอียดแลว                   ผมขอปรับเปลี่ยนเนื้อหา

บางสวนที่เจาหนาที่ไดลงขอมูลผิดในแบบ ผ. ๐๑ ขอ 79 ในหนาที่ 15 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานหนองยาว คุมบานนอย  ไดลงในป 

61 ขอเปลี่ยนเปนป  62  นอกนั้นรายละเอียดตามเดิมที่ ได เสนอตอ               

สภาฯ  ซึ่งไดการปรับปรุงแผนฉบับนี้ไดผานกระบวนการตางๆ มาถึงขั้นการให

ความเห็นชอบของสภาฯ  ทานสมาชิกบางอาจจะสงสัยวาโครงการบาง

โครงการในแผนกอนหนาทําไมมี ตองขอแจงวาฉบับนี้เปนฉบับแกไขเพิ่มเติม

เทานั้น จะมีแคโครงการที่เพิ่มเติมเขามา  สวนโครงการเดิมก็ยังคงอยูในแผน

เดิม รายละเอียดตามรางที่สงใหครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ 

นายสังเวียน ประถมภาส เรียนทานประธานสภาที่เคาพร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนาย

สังเวียน ประถมภาส ส.อบต.ม.8 โครงการของหมู 8 หนาที่ 14 ขอที่ 68  

มันซ้ํากับหนา 15 ในขอ 76 ขอใหแกไขโดยเอาขอ 68  ไว สวนขอ 76 ให

ตัดออกครับ 

ประธานสภาฯ หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติในการใหความ

เห็นชอบ   รางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ฉบับแกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 

3.2 การพิจารณาบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ เชิญทานปลัดไดชี้แจงตอสภาฯ เกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวของ 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานรองนายก ทานรองนายก และ

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายเฉลียว แกวหิน ปลัด อบต.สุขสวัสดิ์ 

ทําหนาที่เลขานุการสภาฯ กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ขอที่ 

3.2            ขออนุญาตนําเรียนระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

พิจารณาขอนี้นะครับ ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 ป 

พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดคา

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณงาน  คุณภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจของสภาองคกรปกครองทองถิ่น 

ขอชี้แจงขอกฎหมายเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงตอสภาฯ  

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานรองนายก ทานสมาชิก            

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายภูริต อภิรักษวรการ  นายก

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ขออนุญาตชี้แจงตอสภาฯ โดยรวมนะครับ     

ซึ่งในปงบประมาณ 2561 แผนงานเคหะและชุมชน หนาที่ 1 – 4 จะเปน

เนื้อหาในสวนของปริมาณงาน สวนของงบประมาณคงเดิม จะเปลี่ยนเฉพาะที่

วาแบบแปลนตามที่ อบต.กําหนด เปนแบบมาตรฐานงานสําหรับองคกร

ปกครองทองถิ่น ซึ่งทุกโครงการไดอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ยกเวนหนาที่ 

5 ผมขออนุญาตตอสภาฯที่จะขอปรับขอความเพิ่มเติม จากที่มีการปรับ

โครงการที่ 9 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานหนองอิ-ไทย ขอตัด

ขอความในสวนที่วางลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร ออก เพราะพื้นที่จํากัด

ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีรองระบายน้ําทั้งสองขางทาง  สําหรับ

โครงการอื่นๆ ขอแจงรายละเอียดดังนี้ครับ 

 1.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักได(หนาศาลาประชาคม

ดานทิศใตบานสลักได)   ตั้งจายไว 126,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 

4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต

ไมนอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ0.20 
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เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบแปลนและรายละเอียด

ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป

องคการบริหารสวนตําบล      สุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 12   เปลี่ยนแปลงขอความเปน  1. 

โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักได (หนาศาลาประชาคม

ดานทิศใตบานสลักได)  ตั้งจายไว  126,000.00 บาท    มีปริมาณงาน 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง     ขาง

ละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-202 บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)        

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 12 

2. โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักไดจากบานนายคําผง                 

- บานนางนอย บุญธรรม ตั้งจายไว 126,000.00 บาท มีปริมาณงาน            

กวาง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

คอนกรีตไมนอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 

0.20 เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)  

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 11 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 

2. โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักไดจากบานนายคําผง - 

บานนางนอย บุญธรรมตั้งจายไว 126,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 

4.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม

นอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  

พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย                        ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ – 2 -

202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 

- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 11 

3.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานหนองยาว- แยกถนนสาย

บานหนองยาว/บานหนองอิไทย หมูที่ 4 ตั้งจายไว 150,000.00 บาท  มี

ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 244.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล

ทางกวางขางละ             0.20 เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 
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ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.

2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง ฉบับที่  1 ขอ 27 

เปลี่ยนแปลงขอความเปน  3. โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบาน

หนองยาว- แยกถนนสายบานหนองยาว/บานหนองอิ-ไทย หมูที่ 4 ตั้งจายไว 

1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  บ า ท มี ป ริ ม า ณ ง า น  ก ว า ง  4 . 0 0  เ ม ต ร                                                                     

ยาว 61 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 

244.00         ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  

พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 27 

4.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายแยกบานหวย - สะพานขามลําหวยแฮด              

หมูที่ 5 ตั้งจายไว 163,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร                                 

ยาว 54.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 

270.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร พรอม

ปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทาง

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการ

บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล                                                                           

สุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 

9 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 4.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายแยกบาน

หวย - สะพานขามลําหวยแฮด หมูที่ 5   ตั้งจายไว 163,000.00 บาทมี

ปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 270.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล

ทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-

202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 

- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 9 

5.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานเขวา หมูที่ 2 - บานโพนปลัด                         

ตั้งจายไว 135,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา225.00 

ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร พรอมปายโครงการ 

จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวน
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ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล   สุข

สวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  ขอ 3 

เปลี่ยนแปลงขอความเปน 5.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานเขวา 

หมูที่ 2 – บานโพนปลัด              ตั้งจายไว 135,000.00 บาทมีปริมาณ

งาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา225.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง

ขางละ 0.20 เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่    ทถ - 2-

202 บรรจุ ในแผนพัฒนาสี่ ป อ งคการบริ หารส วนตํ าบลสุ ขสวั สดิ์                   

(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 3 

6. โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานจังเอิญ - แยก ถนนสายบานโพน

ปลัด/บานเขวา (ตอโครงการเดิม)  ตั้งจายไว 184,000.00 บาทมีปริมาณ

งาน                  กวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร และลงลูกรัง

ไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตาม

แบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด

บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 

2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 5 เปลี่ยนแปลง

ขอความเปน  6. โครงการกอสรางถนน (คสล.)     สายบานจังเอิญ - แยก

ถนนสายบานโพนปลัด/บานเขวา (ตอโครงการเดิม)             ตั้งจายไว 

184,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร 

และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 

1.00 ปาย  ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                           

แบบเลขที่ ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์                   (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 ขอ 5 

7. โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานพะแวะใต ซอยทิศตะวันออก

จากบานนายเปลี่ยน - บานนางนัด หมูที่ 8 ตั้งจายไว 53,000.00 บาท                   

มีปริมาณงาน กวาง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา87.50 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทาง

กวางขางละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการ

บริหารสวนตําบล      สุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหาร
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สวนตําบลสุขสวัสดิ์                  (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 17 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 7.  โครงการ

กอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบาน                   พะแวะใต ซอยทิศ

ตะวันออกจากบ านนายเปลี่ ยน  - บ านนางนัด หมูที่  8   ตั้ งจ าย ไว 

53,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา87.50 ตารางเมตร 

และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-202 บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) 

ฉบบัเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 17 

8.  โครงการกอสรางถนน (คสล.)สายบานอาลัย - บานหนองยาโมง หมูที่ 7                 

ตั้งจายไว   89,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา152.00 

ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลน

และรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)   

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 15 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 

8. โครงการกอสรางถนน (คสล.)   สายบานอาลัย - บานหนองยาโมง หมูที่ 7 

ตั้งจายไว   89,000.00 บาท            มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 

38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 

152.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-

202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 

- 2564)     ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 15 

9.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายภายในหมูบานหนองอิไทย ตั้งจายไว   

153,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร                      

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 250.00 ตาราง

เมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร พรอมปายโครงการ 

จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  ขอ 7 

เปลี่ยนแปลงขอความเปน  9. โครงการกอสรางถนน (คสล.)  สายภายใน

หมูบานหนองอิไทย  ตั้งจายไว 153,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 
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5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร                    หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา250.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง

ขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   แบบเลขที่ ทถ - 2-

202 บรรจุ ในแผนพัฒนาสี่ ป อ งคการบริ หารส วนตํ าบลสุ ขสวั สดิ์                           

(พ.ศ.2561 - 2564)     ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 7 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานระหาร                          

บานนางสา - บานนายเล็ก ตั้งจายไว   95,000.00 บาทมีปริมาณงาน                        

กวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ        

0.20 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบล       

สุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์                     

(พ.ศ.2561 - 2564)  ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1   ขอ 20  

เปลี่ยนแปลงขอความเปน  10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบานระหาร บานนางสา - บานนายเล็ก  ตั้งจายไว   95,000.00 

บาท               มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร                หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา160.00 

ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร   ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-

202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 

- 2564)   ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 20 

11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบานหนองยาว หมูที่  9                

ซอยบ านนายน อย  จากบ านนางดวน - บ านนายวสั นต  ตั้ งจ าย ไว   

50,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 178.00ตารางเมตร 

และลงลูกรัง กวาง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

พรอมลงทอ 0.40x1.00 เมตร จํานวน6.00 ทอน ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอที่ 25  เปลี่ยนแปลงขอความ

เปน 11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบานหนองยาว หมูที่ 9 

ซอยบานนายนอย จากบานนางดวน - บานนายวสันต ตั้งจายไว 50,000.00 

บาท มีปริ มาณงานดินถมกว า ง  4 .00 เมตร  ยาว  89 .00 เมตร                
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ถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไมนอยกวา 178.00 

ลูกบาศก-เมตร และลงลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หรือมี

ปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 35.60 ลูกบาศเมตรพรอมลงทอ 0.40x1.00 

เมตร จํานวน 6.00 ทอนตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุในแผนพัฒนาสี่

ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 ขอ 25 

12. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานจังเอิญ หมูที่ 3- บานโนนยาง                 

ตั้งจายไว 67,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 150.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 450.00

ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลน

และรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)   

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอที่ 6  เปลี่ยนแปลงขอความเปน 

12. โครงการปรับปรุงถนนดิน       ลงลูกรังสายบานจังเอิญ หมูที่ 3- บาน

โนนยาง   ตั้งจายไว 67,000.00 บาท           มีปริมาณงาน ดินถม กวาง 

3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงาน

ดินถมไมนอยกวา 225.00ลูกบาศกเมตร มีปริมาณงานลูกรัง กวาง 3.00 

เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร                           หรือ

มีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 45.00ลูกบาศกเมตร พรอมลงทอคสล.ขนาด 

0.80x1.00 ม.จํานวนจํานวน 7.00 ทอนตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุ

ในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)                    

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 6 

13. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหนองอิไทย/บานหนองยาว - 

แยกหลังที่ทําการ อบต.สุขสวัสดิ์ ตั้งจายไว   98,000.00 บาทมีปริมาณงาน               

กวาง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ

งานลูกรังไมนอยกวา 1,920.00ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์(พ.ศ.2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 13. โครงการปรับปรุง

ถนนดินลงลูกรังสาย             บานหนองอิไทย/บานหนองยาว - แยกหลังที่

ทําการ อบต.สุขสวัสดิ์  ตั้งจายไว 98,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 
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4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงาน

ลูกรังไมนอยกวา 192.00ลูกบาศกเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุ

ในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์               (พ.ศ.2561 

- 2564)    ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 8 

14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหวย - บานสลักได ตั้งจายไว   

87,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร          

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 1,480.00 ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบรหิารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.

2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 ขอที่  10 

เปลี่ยนแปลงขอความเปน    14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบาน

หวย - บานสลักได ตั้งจายไว 87,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 

เมตร ยาว 370.00 เมตร          หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงาน

ลูกรังไมนอยกวา 148.00 ลูกบาศก-เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุ

ในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 10 

15. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายรองจังเอิญดานทิศตะวันตกจาก

แยกถนนสายโพนปลั ด / เขวา  - เ ขตตํ าบลปราสาทเยอ  ตั้ งจ าย ไว   

117,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร     หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 2,220.00 

ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร พรอมปายโครงการ 

จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล สุข

สวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564)                    ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 ขอที่ 2  เปลี่ยนแปลงขอความเปน                 15. โครงการ

ปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายรองจังเอิญดานทิศตะวันตกจากแยกถนนสาย

โพนปลัด/เขวา - เขตตําบลปราสาทเยอ  ตั้งจายไว   117,000.00 บาทมี

ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 222..00 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุใน
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แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง        ฉบับที่ 1 ขอ 2 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบานอาลัยสายจากหนาวัด                    

- ถนนรอบบานหนองไผ  ตั้งจายไว 132,000.00 บาทมีปริมาณงาน                 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

งานหินคลุกไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 

1.00 ปาย  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบล

สุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 14 

เปลี่ยนแปลงขอความเปน 16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบาน

อาลัยสายจากหนาวัด - ถนนรอบบานหนองไผ  ตั้งจายไว 132,000.00 

บาท มีปริมาณงาน กวาง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไมนอยกวา 100.00 ลูกบาศกเมตร พรอม

ปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์                      (พ.ศ.

2561 - 2564)   ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 14 

17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานพะแวะเหนือ - ถนนสาย

บานสลักได/บานหนองอิไทย  ตั้งจายไว   127,000.00 บาทมีปริมาณงาน                       

กวาง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ

งานหินคลุกไมนอยกวา 990.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางขางละ 

0.20 เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  กําหนดบรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564)  

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 122  เปลี่ยนแปลงขอความ

เปน  17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานพะแวะเหนือ - 

ถนนสายบานสลักได/บานหนองอิไทย  ตั้งจายไว   127,000.00 บาท  มี

ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร           หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไมนอยกวา 99.00 ลูกบาศก-เมตร พรอม

ปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - 7-101 บรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - 2564)                   

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขอ 122  
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18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานระหาร -บานโคน เขต

ติดตอตําบลโนนปูน ตั้งจายไว 116,000.00 บาทมีปริมาณงาน  กวาง 

3.00 เมตร               ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาณงานหินคลุกไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 

จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์  (พ.ศ.2561- 2564)              ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1 ขอที่ 18 เปลี่ยนแปลงขอความเปน               18. โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานระหาร -บานโคน เขตติดตอตําบลโนนปูน ตั้ง

จายไว 116,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร         ยาว 

300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไมนอยกวา 

90.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบ

เลขที่                ทถ - 7-101 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์         (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 ขอ 18 

19. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) บานหยอด ถนนโพนปลัด/

หนองอิไทย ตั้งจายไว   114,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร                                 

ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 

0.10 เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 

0.40 เมตรจํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  

จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 109.20 ตาราง

เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  ขอที่ 22 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 19. 

โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.)                     บานหยอด ถนนโพน

ปลัด/หนองอิไทย  ตั้งจายไว  114,000.00 บาท  มีปริมาณงาน กวาง 

0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 

0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 

0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 

เมตร             จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 

61.80 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบายน้ํา คสล. ยาน
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ชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์  (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1ขอที่ 

22 

20. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในคุมหนองยาโมง  ตั้งจายไว   

29,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 

0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 3.00 

บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 3.00 ฝา 

และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 35.00 ทอน หรือมีปริมาณ

งานพื้นที่ไมนอยกวา 21.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่

ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 13 เปลี่ยนแปลงขอความเปน  20. โครงการ

กอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในคุมหนองยาโมง ตั้งจายไว  29,000.00 

บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร              ยาว 35.00 เมตร ลึก 

0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 3.00 

บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 3.00 ฝา 

และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน35.00 ทอน    หรือมีปริมาณ

งานพื้นที่ไมนอยกวา 21.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบายน้ํา คสล. ยานชุมชน แบบเลขที ่             

ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์                 

(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 13 

21. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบาน พะแวะใต                        

สายกลางหมูบาน ตั้งจายไว 200,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 0.60 

เมตร ยาว 182.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 

x 0.10 เมตร จํานวน 18.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 

0.40 เมตรจํานวน 18.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 

182.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 109.20 ตารางเมตร 

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564)  ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  ขอที่ 16 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 21. โครงการ

กอสรางรองระบายน้ํา (คสล.)                  ภายในหมูบาน พะแวะใต  สาย

กลางหมูบาน ตั้งจายไว  200,000.00 บาท               มีปริมาณงาน กวาง 
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0.60 เมตร ยาว 182.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 

0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 18.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 

0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 18.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 

เมตร  จํานวน 182.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 109.20 

ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบายน้ํา คสล. ยานชุมชน               

แบบเลขที่ ทถ-5-301บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1ขอท่ี 16 

22. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบาน พะแวะเหนือ                    

ซอยรอบหมูบาน หมูที่ 12 ตั้งจายไว 124,000.00 บาทมีปริมาณงาน                     

กวาง 0.60 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล.        

0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 11.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก

ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 11.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 

1.00 เมตร จํานวน112.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 

67.20 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ

แปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุ

ในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1ขอที่ 23 เปลี่ยนแปลงขอความเปน  

22. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบาน พะแวะเหนือ 

ซอยรอบหมูบาน หมูที่ 12  ตั้งจายไว   124,000.00 บาทมีปริมาณงาน 

กวาง 0.60 เมตร ยาว 112.00 เมตร          ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก 

คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 11.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรง

เหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 11.00 ฝา                    และลง

ทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน112.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่

ไมนอยกวา 67.20 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 

ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบาย

น้ํา คสล. ยานชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับ

ที่ 1 ขอที่ 23 

23. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบาน หนองยาว                    

ซอยกลางบาน หมูที่  9 ตั้ งจายไว    51,000.00 บาทมีปริมาณงาน               

กวาง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 

0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 4.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก
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ขนาด 0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 4.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 

เมตร จํานวน45.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 27.00 ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์กําหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.

2561- 2564)                ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  ขอที่ 

26 เปลี่ยนแปลงขอความเปน              23. โครงการกอสรางรองระบาย

น้ํา (คสล.) ภายในหมูบาน หนองยาว                ซอยกลางบาน หมูที่ 9 ตั้ง

จายไว 51,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 45.00 

เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร 

จํานวน 4.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร

จํานวน 4.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 45.00 

ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 27.00 ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบายน้ํา คสล. ยาน

ชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์    (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1 ขอ

ที่ 26 

24. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบานเขวา ถนนกลาง

หมูบาน หมูที่ 2  ตั้งจายไว 114,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 0.60 

เมตร                    ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก 

คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรง

เหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตรจํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 

x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 

61.80 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ

แปลนและรายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุ

ในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 4 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 

24. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา (คสล.) ภายในหมูบานเขวา ถนนกลาง

หมูบาน หมูที่ 2  ตั้งจายไว 114,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 

เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 

x 0.10 เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 

0.40 เมตรจํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร              

จํานวน103.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไมนอยกวา 61.80 ตาราง

เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบายน้ํา คสล.  ยานชุมชน แบบ
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เลขที่ ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที ่1 ขอที่ 4 

25. โครงการวางทอระบายน้ําผาซีกภายในหมูบานโพนปลัดจากบาน                           

นายวง คํากลาง - บานนางดอน ศรีโศรก ตั้งจายไว   133,000.00 บาท                         

มีปริมาณงาน กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 136.00 เมตร         

มีปริมาณงานดังนี้ 

- งานวางทอคสล. แบบผาซีก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 88 

ทอน 

  - งานวางทอคสล. ระบายน้ํา ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 48 

ทอน 

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและรายละเอียด

ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1ขอที่ 1 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 25. โครงการวาง

ทอระบายน้ําผาซีกภายในหมูบานโพนปลัดจากบานนายวง คํากลาง -  บาน

นางดอน ศรีโศรก                  ตั้งจายไว  133,000.00 บาท มีปริมาณ

งาน กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 136.00 เมตร มีปริมาณ

งานดังนี้ 

 - งานวางทอคสล.แบบผาซีก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน  88 

.00 ทอน 

 - งานวางทอคสล. ระบายน้ํา ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 48 

ทอน 

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรางระบายน้ํา คสล. ยานชุมชน แบบเลขที่ 

ทถ-5-301บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  (พ.ศ.

2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 1 

26. โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสดิ์ หมูที่ 11 ตั้งจายไว   

135,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 33.00 เมตร ยาวลึก 44.00 เมตร       

ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร มีปริมาณงานขุดลอกไมนอยกวา 1,452.00 ตาราง

เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1ขอที่ 1 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการ
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บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์                  (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 21 เปลี่ยนแปลงขอความเปน 26. 

โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสดิ์  หมูที่  11 ตั้ งจายไว 

135,000.00 บาท มีปริมาณงาน ปากบนกวาง 33.00 เมตร ยาว  44.00 

เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร มีปริมาณงานดินขุดไมนอยกวา 3,490 

ลูกบาศกเมตร พรอมทอระบายน้ําเขาขนาด 0.60 x 1.00 ม. จํานวน 

11.00 ทอนพรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ

มาตรฐานงานกอสราง บูรณะและการบํารุงรักษาแหลงน้ํา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.

2561- 2564)                      ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1ขอที่ 1 

บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 

2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ 1 ขอที่  21 

27. โครงการกอสรางรั้ วคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป(รั้ วคาวบอย)                               

หนาหมูบานระหารถนนหนองแคน/จันลม ตั้งจายไว 41,000.00 บาท                        

มีปริมาณงาน ยาว 58.00 เมตร สูง 1.20เมตร  ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1ขอที่ 1บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์                    (พ.ศ.2561- 2564) ฉบับ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  ขอที่ 19 เปลี่ยนแปลงขอความเปน  

27. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป(รั้วคาวบอย)หนา

หมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม ตั้งจายไว  41,000.00 บาท มี

ปริมาณงาน ยาว 58.00 เมตร สูง 1.20เมตร ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดงานกอสรางที่ทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนดบรรจุ

ในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561- 2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ขอที่ 1 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะอภิปรายโครงการใดเชิญครับ 

นายสุนทร โกฎิทอง เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

ทุกทาน ผมขอเปลี่ยนแปลงโครงการของบานสลักใด ถนน คสล. ขอใหลงทอ

ระบายน้ําขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 7 ทอนครับ 

นายสมภาร  บัวจันทร เรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                

ผมสมภาร  บัวจันทร เลขานุการนายก อบต. ผมขอใหระบุพิกัดโครงการที่ 9 
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ครับ โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบานหนองอิไทย ไปทางทิศตะวันตก

ครับ เพราะทางเสนนี้ชํารุดมากครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทานครับ  จะขอดูความตองการของพี่นองประชาชนอีกครั้ง  แตที่นี้ก็สุด

แลวแตที่ทุกทานจะประสงคครับ   

นายนิกร  ทองยอย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนิกร  ทองยอย ส.อบต.ม.4  ถนน คสล. ม.4  เห็นควรตอถนนเดิมไป

ทางใดก็ไดครับ  จําเปนเชนกันครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ  ไมมีแลวนะครับ ผมจะขอ

มติสภาฯ ในการอนุมัติโครงการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกองชาง

ตามที่ทานนายกฯ ไดเสนอตอสภาฯ ผมขอมติครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติเปนเอกฉันท 

1.3 โครงการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อโอน

งบประมาณตั้งจายรายการใหม 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน                ขอ 3.3 โครงการเดิมเปนโครงการกอสรางถนน(คสล.) สาย

บานหนอยาว -               บานพะแวะเหนือ หมูที่ 9 งบประมาณตั้งไว 

192,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 64.00  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีต ไมนอยกวา 320.00 

ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร พรอมปาย  โครงการ

จํานวน  1.00 ปายตามแบบและรายละเอียด ที่ทางองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด  บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์  (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง             ฉบับ  

ที่ 1 ขอ 27 ขอโอนงบประมาณเพื่อ ตั้งจายเปนรายการใหมดังนี ้

1.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานหนองยาว- แยกถนนสาย

บานหนองยาว/บานหนองอิไทย หมูที่ 4 ตั้งจายไว  34,000.00 บาท มี

ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา56.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทาง
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กวางขางละ 0.20 เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหาร

สวนตําบลสุขสวัสดิ์           (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  ขอ 85 

2.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานหนองยาว - แยกหนองยาว/                      

บานอาลัย (ปูตาหมูที่ 9 ตอโครงการเดิม)ตั้งจายไว  158,000.00 บาท            

มีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร      

หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา249.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทาง

กวางขางละ 0.20 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ - 2-

202 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  (พ.ศ.2561 

- 2564) ฉบับเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขอ 83 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงตอสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม                   

เชิญครับ หากไมมีผมจะขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติใหโอนตั้งจายเปนรายการใหมตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

1.4 การพิจารณารางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดแถลงตอสภาฯ ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน             ขออนุญาตเสนอญัตติรางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง 

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 การพิจารณา

รางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. 2561 ซึ่งงานกฎหมายไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  ตั้งแตการ

รวบรวมความคิดเห็น แลวนํามายกราง ผานคณะกรรมการยกราง แลวจึง

เสนอสภาฯ ซึ่งการพิจารณาในทั้ง 2 เรื่อง        ของขอบัญญัตินั้น ผมขอ

อนุญาตหารือสภาฯ เพื่อพิจารณา 3 วาระรวดเลยนะครับ                  จึง

เรียนเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ทานผูบริหารไดหารือตอสภาฯ เพื่อพิจารณาเปน 3 วาระรวด เพื่อให

การพิจารณาเสร็จเร็ว จึงขอมติสภาฯ ครับ หรือมีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือไมครับ หากไมมีผมขอมตินะครับ 
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบกับการพิจารณา 3 วาระรวด ทั้ง 2 เรื่อง 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ชี้แจงตอสภาฯ ตอครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน         ขออนุญาตเสนอญัตติรางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 กอนที่จะไดใหฝายเลขา

ฯ ไดเสนอเพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดตอสภาฯ ผมขออนุญาตเกริ่นนําสัก

เล็กนอยนะครับ ดวยในภาวะปจจุบันเรื่องของโรคภัยไขเจ็บโดยเฉพาะเรื่องสุข

ภาวะมีความเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาการของโรค เพราะฉะนั้นวิถีชีวิต

ของคนเราก็เปลี่ยนแปลงไป                ในการที่เราจะซื้อหาอาหารเพื่อจะ

มาประกอบอาหารในการดํารงชีวิต เราจะเห็นไดวามีการนําอาหารสดเขามาเร

ขายในพ้ืนที่  และมีการเปดราน ซึ่งถาหากในอนาคตจะมีมากขึ้น หากไมมีการ

ควบคุม อาจจะนํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บ เจตนาในการออกขอบัญญัติในครั้งนี้  

ไม ไดมี ไว เพื่อจะเรียกคาใชจ ายจากผูประกอบการ ซึ่ งจริ งๆ แลวใน

กฎกระทรวงไดเขียนเอาไววาการกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ในการออก

ใบอนุญาต การรับรอง การแจง ไมมีขอกําหนดเอาไวในกฎกระทรวง  วา

จะตองเรียกเก็บเทานั้นเทานี้บาท  คําวาไมเกินคือนอยที่สุดเทาไหรก็ได เพื่อ

จะไดขอมูลที่แทจริงวาผูประกอบการในพื้นที่ เชน รถเรมีใครบาง กอนที่จะ

เขามาขายตองมาลงทะเบียนไวกับเรา หากเกิดเหตุตางๆ เชน มีการเกิดโรค

อหิวาตกโรค              หรือโรคติดตอตางๆ ที่เกิดจากการซื้อเนื้อสัตวที่

ปนเปอน เราก็จะสามารถเรียกผูประกอบการรายนั้นๆ  จากการที่เราเก็บ

ขอมูลไว  จึงขอเรียนสมาชิกทุกทาน ลําดับตอไปขอเชิญนิติกรไดชี้แจงราบ

ละเอียดตอสภาฯ 

นายอริยะเดช สายแกว กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน  ผมนายอริยะเดช สายแกว ตําแหนง นิติกรชํานาญการ ขอชี้แจง

รายละเอียดตอท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้  

 
(ราง) 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
_______________ 

     โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ วาดวยสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
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     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์โดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ และนายอําเภอไพรบึง จึงตราบัญญัติไว ดังตอไปนี ้ 
     ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑”  
     ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์แลวสิบหาวัน  
     ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน  
     ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้  
     “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก   
     (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ      
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย วาดวยการนั้น แลวแตกรณี 
     (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร                 
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส  
     “สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่บริเวณใด ๆ ที่มิใชที่ หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ บริโภคไดทันที ทั้งนี้ 
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม  
     “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่ หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่
ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด  
     “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  
     “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
     “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด ที่เปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  
     “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อ่ืน  
     “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่กอสราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  
     “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
     ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือ
หนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง (ออกตามความ มาตรา ๓๘ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๖ ความในขอ ๕ ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ ดังนี้  
     (๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
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     (๒) การขายของในตลาด  
     (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
     ขอ ๗ ผูขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งขอรับใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองการแจงผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบัญญัติ เงื่อนไข ประกาศคําสั่งที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้                 (ออกตามความ มาตรา ๔๐ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่กําหนดไว พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ (ออกตามความ มาตรา ๕๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 
     (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
     (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
     (๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ประกาศกําหนด  
     ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร                
หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจง  
     ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ตาม
หลักเกณฑวิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม ความไมถูกตองหรือความ
ไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ ในคราวเดียวกันและกรณีจําเปนที่
จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน
สิบหาวันนับแตไดรับคําขอ 
     เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผล              
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน ตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้  
     ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา ตามวรรคสองหรือ
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี (ออกตามความ มาตรา ๕๖ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง               
การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ อันสมควรใหถือ
วาสละสิทธิ์ (ออกตามความ มาตรา ๕๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต             
และใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เทานั้น  
     การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนยีมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต  
     การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการละ
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๘ และขอ ๙ โดยอนุโลม (ออกตามความ มาตรา ๕๕ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 
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     ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
สําหรับกรณีที่เปนการตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอก
เลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  
     กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน(ออกตามความ มาตรา ๖๓และ๖๕ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
 
     ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์ (ออกตามความ มาตรา ๖๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี ้ 
     ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย          
ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (ออกตามความ มาตรา ๕๗ พรบ.การสาธารณสุข                 
พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่กําหนด
ไว  
     การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้ 
     (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ แจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบดวย  
     (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย (ออกตามความ มาตรา ๕๘ พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน (ออกตามความ มาตรา ๕๙ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
     (๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตอถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  
     (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ตามขอบังคับนี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ
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สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน (ออกตามความ มาตรา ๖๐ พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวัน ปดคําสั่งแลวแตกรณี  (ออก
ตามความ มาตรา ๖๑ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก               
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ออกตามความ 
มาตรา ๖๒ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร              
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจง ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้  
     (๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป  
     (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
     (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
     (๔) ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ  
     (๕) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด (ออกตามความ มาตรา ๓๘ พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
 
     เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบ
กิจการไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง  
     ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง                    
ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ             
นับแตวันที่ไดรับแจง 
     ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง หรือผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได  
     ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน เจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงได
ดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  
     ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย และเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ (ออกตามความ มาตรา ๔๙ พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ  การสูญหาย               
ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  
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     การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้ 
     (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง การแจงนํา
สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย มาแสดงตอเจา
พนักงานทองถิ่นประกอบดวย  
     (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย (ออกตาม
ความ มาตรา ๕๐ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามมาตรา ๔๘ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นให
แจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย (ออกตามความ มาตรา ๕๑ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้ โดยมิไดแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดง ครั้งหนึ่ง ยังฝา
ฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนิน
กิจการจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ถายังฝาฝนอีก ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหาม
การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได (ออกตามความ มาตรา ๕๑พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหทําเปนหนังสือ
แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง หรือคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับ
หนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง หรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี  
     ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได (ออกตามความ มาตรา ๔๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ออกตามความ หมวด ๑๕ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 
     ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี ้ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ หากไมมีแสดงวาทุกทานแลวและไม
สงสัยนะครับ หากไมมีทานใดอภิปรายผมขอมติในวาระที่ 1 คือการรับ
หลักการ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการเปนเอกฉันท 

ประธานสภาฯ ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระที่ 2 นะครับ คือการแปรญัตติ โดยสมาชิก
สภาฯ ทุกทานเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ นะครับ สามารถยื่นอภิปราย
เพื่อขอแปรญัตติไดนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะแปรญัตติหรือไมครับ 
หากไมมีถือวาผานวาระที่ 2 นะครับ  ตอไปเราจะขอความเห็นชอบในวาระที่ 
3 นะครับ วาสภาฯ จะมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัตติ อบต. สุขสวัสดิ์ 
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วาดวยเรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 
หรือไม เชิญลงมติดวยการยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 

1.5 การพิจารณารางขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์ เรื่อง การจําหนายสินคา

ในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก

ทาน                  ขออนุญาตนําเสนอเนื้อหาสาระขอการพิจารณาราง

ขอบัญญัติ อบต.สุขสวัสดิ์                   เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือ

ทางสาธารณะ  พ.ศ. 2561  ตอสภาฯ                      เพื่อพิจารณา  ซึ่ง

ร า ง ข อ บั ญญั ติ นั้ น ไ ด ส ง ใ ห ท า นป ร ะธ า นสภ า ฯ  แล ะท า น สมาชิ ก                  

สภาฯ ทุกทานลวงหนาแลว ขออนุญาตพูดถึงภาพรวม เราจําเปนที่จะตองตรา

เปนขอบัญญัติฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีความจําเปนใกลเคียงกันกับเรื่องที่พิจารณาไป

แลวสักครู  จากการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นไดปกครองตนเองโดย

ประชาชนในตําบล     ไมอาจจะเขามาบริหารจัดการไดดวยตนเอง จึงไดมีการ

เลือกตั้งผูแทนของตนเองขึ้นมาบริหารจัดการแทน  ซึ่งทุกทานในที่นี้คือผูแทน

ของพี่นองประชาชน ซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยชอบที่จะกําหนดหลักเกณฑที่จะ

ปกปองสิทธิประโยชนของพี่นองประชาชน นี้แหละครับเปนการแสดงออกถึง

คุณคาของเรา  ในฐานะที่เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนในพื้นที่เรา  หากมี

การประกอบการที่ไมถูกสุขลักษณะ                 เราก็จะไมออกใบอนุญาตให

ดําเนินการ  ซึ่งอาจจะเปนการแพรระบาดของโรคทางอาหารได  ซึ่งอาจจะ

ตองมีการขอใบอนุญาตปตอป หากพบสิ่งปนเปอนในสารอาหารประชาชนก็

จะไมซื้ออาหารจากแหลงนั้นได  และอาจรองเรียนมายังทองถิ่นเรา แลวเรา

สามารถเขาไปดูแลไดตามกฎหมายนี้ เพื่อใหพี่นองประชาชนเราบริโภคสิ่งของ

ที่มีคุณภาพ ขออนุญาตเสนอตามเอกสารที่แนบมาโดยมอบหมายใหนิติกรนํา

เรียนตามรางขอบัญญัต ิ

นายอริยะเดช สายแกว กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายอริยะเดช สายแกว ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  ตามที่ทานนายกไดนํา

เรียนชี้แจงตอสภาฯ ไปแลว ผมขอเพิ่มเติมตามรางขอบัญญัตินี้นะครับ 

 
(ราง) 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
เรื่อง การจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ วาดวยการจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร                    
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์โดย
ไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ และนายอําเภอไพรบึง จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว 
ดังตอไปนี ้ 
     ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑”  
     ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ตั้งแตวันถัดจาก                                        
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
     ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว ในขอบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน  
     ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้  
     “สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อขายกัน  
     “อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร  
     “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
     “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
     “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
     ขอ ๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอย                 
ของประชาชนทั่วไป  
     หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
     ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินคา 
ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินคาเพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคา ในที่หนึ่ง
ที่ใดเปนปกต ิรวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได  
     การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวาง
สินคาใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว (ออกตามความ มาตรา ๔๑ 
พรบ.                         การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
ขอ ๖ ถึง ๑๐ เปนไปตามขอมูลดานวิชาการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัยหรือกองสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา กรมอนามัย 
     ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใด
เปนปกติ ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้ 
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     (๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย  
     (๒) ใหจัดวางสินคาที่จําหนายบนแผงวางสินคาหรือจัดวางในลักษณะอื่นตามที่ เจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
 
     (๓) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
     (๔) จัดวางสินคาและสิ่งของใด ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณ ที่กําหนด                 
ทั้งนี ้รวมทั้งตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย  
     (๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ  
     (๖ หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา                      
เครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน 
     (๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของจากบริเวณที่
จําหนายใหเรียบรอยโดยไมชักชา  
     (๘) หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ประกาศกําหนด  
     (๙) การอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกัน    มิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา ของเจา
พนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
     ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกต ิผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้ 
     (๑) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบ อยูสูงจากพื้น
อยางนอง ๖๐ เซนติเมตร  
     (๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค  
     (๓) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)  
     (๔) น้ําดื่มตองเปนน้ําที่สะอาด ใสในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา  
     (๕) เครื่องดื่มตองใสภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอกหรือทางเท
รินน้ํา  
     (๖) น้ําแข็งท่ีใชบริโภค  
           (๖.๖.๑) ตองสะอาด  
           (๖.๖.๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  
           (๖.๖.๓) ที่ตักน้ําแข็งมีดามยาว  
             (๖.๖.๔) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชไวในน้ําแข็ง  
     (๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ ลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล                  
และอุปกรณการลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
     (๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบ ใน
ภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร  
     (๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อนําไปกําจัด  
     (๑๐) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนและสวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม  
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     (๑๑) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว  
     (๑๒) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด  
     ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย ผูจําหนาย               
และผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้ 
     (๑) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย  
     (๒) ไมทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ  
     (๓) หามมิใหกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น เชน การใชเครื่องขยายเสียง             
เปนตน  
     (๔) หยุดการจําหนายสินคาเพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ประกาศกําหนด  
     (๕) การอื่นที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา ของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด  
     ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเรขาย           
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้ 
     (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘  
     (๒) สวมเสื้อที่มีแขน ใชผากันเปอนที่สะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิให
ตกลงในอาหาร  
     (๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย 
     (๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร  
     (๕) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร  
     (๖) ที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพื้น ไมนอยกวา ๖๐ 
เซนติเมตร  
     (๗) ไมเททิ้งเศษอาหาร หรือน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ําสาธารณะ  
     (๘) ใชภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร ที่สะอาด  
     (๙) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณใน
การจําหนายอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอื่น ๆ  
     (๑๐) ใชน้ําที่สะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ 
เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร  
     (๑๑) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเททิ้งมูลฝอย ลงในทอหรือ
ทางระบายน้ําสาธารณะ  
     ขอ ๑๐ หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน
โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ ดังตอไปนี ้ 
     (๑) วัณโรค  
     (๒) อหิวาตกโรค  
     (๓) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)  
     (๔) โรคบิด  
     (๕) ไขสุกใส  
     (๖) โรคคางทูม  
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     (๗) โรคเรื้อน  
     (๘) โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 
     (๙) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส  
     (๑๐) โรคติดตออื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนด  
     ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต                     
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี ้ 
     (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
     (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
     (๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ประกาศกําหนด  
     ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ดังตอไปนี ้ 
     (๑) ผูขอรับใบอนุญาตจะจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  
           (๑.๑) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงือนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี ้และ  
           (๑.๒) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงือนไขเกี่ยวกับการจําหนายสินคาในที่ หรือทาง
สาธารณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ออกตามความ 
มาตรา ๕๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวา
สละสิทธิ์ (ออกตามความ มาตรา ๕๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น             
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม ความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณให
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  
     เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน ตามที่กําหนดใน
ขอบัญญัตินี้ 
     ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา ตามวรรคสอง
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี (ออกตามความ มาตรา ๕๖ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จะตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ประกาศกําหนด และจะตองติดบัตร
ประจําตัวไวที่อกเสื้อดานซายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (ออกตามความ มาตรา ๕๔ พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ                        
ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เทานั้น  
     การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ             
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  
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     การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ดวย (ออกตามความ มาตรา ๕๕ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว               
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม ที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  
     ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน เกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวา จะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน (ออกตามความ มาตรา ๖๓และ๖๕ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร         
สวนตําบลสุขสวัสดิ์(ออกตามความ มาตรา ๖๔ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (ออกตามความ มาตรา ๕๗ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  
     การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้ 
     (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก การแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  
     (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย (ออกตามความ มาตรา ๕๘ พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท                               
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข              
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน (ออกตามความ มาตรา ๕๙ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
     (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  
     (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  
พ.ศ. ๒๕๓๕  
     (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ตามขอบัญญัตินี้ และการไม

ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
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สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน (ออกตามความ มาตรา ๖๐ พรบ.การสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕) 

     ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง

ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแต

กรณ ี(ออกตามความ มาตรา ๖๑ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 

     ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ออกตามความ มาตรา ๔๑ 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ออกตามความ หมวด ๑๕  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) 
     ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี ้ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานายกฯ และทานนิติกรที่ไดชี้แจงรายละเอียดรางขอบัญญัติสภาฯ 
สมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายเชิญครับ  หากไมมีผมจะขอมติสภาฯ                                                                               
ในวาระท่ี  คือการรับหลักการครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับหลักการเปนเอกฉันท 

ประธานสภาฯ เมื่อสภาฯ รับหลักการแลว ก็เขาสูการพิจารณาในวาระที่ 2 คือการแปรญัตติ           
มีสมาชิกทานใดประสงคจะแปรญัตติก็เชิญนะครับ ถาไมมีถือวาผานวาระที่ 2 
นะครับ ตอไปผมจะเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 3 คือการใหความเห็นชอบนะ
ครับ               ขอมติสภาฯ ครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัต ิ

ประธานสภาฯ ดวยสภาฯ ไดประชุมมาพอสมควร จึงขอพักการประชุม แลวมาประชุมตอยัง
เหลืออีก 2 เรื่องนะครับ ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุมเวลา  12.00 น. 
1.6  เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป                                

(พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561     

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ครับ 
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นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน             

ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ดังนี้ 

ผลการดําเนนิงาน  
มีจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-
2564)               รวมทั้งสิ้น 377 โครงการ จํานวนงบประมาณ 
106,152,414.- บาท                      (หนึ่งรอยหกลานหนึ่งแสนหา
หมื่นสองพันสี่รอยสิบสี่บาทถวน) ซึ่งจาก ขอสังเกตจะพบวา ในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ ่นสี ่ป  (พ.ศ.2561-2564)  มีการดําเนินการครบทั ้ง 6 
ย ุทธศาสตร แต จะใหความสำคัญในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน มากเปนอันดับ 1 
 
 
 
 
 
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือน

เมษายน    2561 
 

 
 

ยุทธศาสตร  

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ป 2561 

โครงการที ่
ดำ เนิน 
การตาม 

ขอบญัญ ัต ิ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
จายขาดเงิน 

สะสม 

 
รวมโครงการที่

ดำ เนินการ  
ทั้งสิ้น 

โครงการท ีไมได  
ดำ เนินการตาม 
แผนพัฒนาฯ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน 
โครงสรางพืน้ฐาน 

52 
31 - - - 21 40.3 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 7 
4 - 1 14.29 3 42.86 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 30 
20 - 11 36.67 5 29.41 

4. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5 
4 - - - 1 20 

5. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการ
บานเมืองและบริการประชาชน 

13 
8 - 2 15.38 5 38.46 

6. การจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ 

4 
3 - 1 25 1 25 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1. โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จํานวน 111 โครงการ 

2. โครงการที่ดําเนินการตามขอบัญญัต ิ จํานวน 70 โครงการ 

3. โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินสะสม จํานวน - โครงการ 

4. โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม  

     จํานวน  -   โครงการ 

5. โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 70 โครงการ (จํานวนโครงการใน

แผนพัฒนา       

    ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561  จํานวน 111 โครงการ) คิดเปนรอยละ 

63.06 

6. โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 41 โครงการ (จาํนวนโครงการใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 จํานวน 111 โครงการ) คิดเปนรอยละ 

36.94 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ป                           

ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไมครับ หากไมมี

ผมจะผานไปในระเบียนวาระการประชุมที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ ครับ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อื่นๆ (ถามี) 

ประธารสภาฯ กอนที่จะใหทานสมาชิกไดอภิปรายในระเบียบวาระการประชุมนี้  ขอเชิญ                

ผอ.กองคลัง ไดชี้แจงเกี่ยวกับรายรับ – รายจาย หรือเรื่องอื่นๆ ใหสภาฯ                    

ไดทราบ เชิญครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ                     

ทุกทาน ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  ขอชี้แจง

เรื่องรายรับ – รายจาย ซึ่งรายได ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีรายรับ

ทั้งสิ้น 21,822,267.65 บาท ซึ่งรายไดที่เขามาเปนรายไตรมาส  พวกเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน  ซึ่งจะเขามาทุก 3 

เดือน โครงการที่อยูในงบประมาณป 2561 ที่จะดําเนินการ แตมีหนังสือ

จากคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ระบุวาในการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซม จะตองมีวิศวกรรับรองแบบ ทําใหเราติดปญหาตรงนี้  ไม

รวม 111 70 - 15 13.51 41 36.94 
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สามารถดําเนินการได  ซึ่ง อบต. ไดทําหนังสือสอบถามไปยังทางหลวงชนบท 

ขอใหชวยรับรองแบบใหแกหนวยงานของเรา  แตเขาไมสามารถรับรองแบบ

ใหเราได จึงยังไมสามารถดําเนินการได ตองรอหนังสือแจงจากกรมฯ อีกครั้ง

วาจะใหทองถิ่นถือปฏิบัติอยางไร ทราบวากําลังมีการหารือกันอยูคะ ขอนํา

เรียนใหทุกทานทราบ              ซึ่งหนังสือฉบับนี้มีมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2561 ทําใหงานเราหยุดชะงักไมสามารถทํางานงบลงทุนไดเลย ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทาน ผอ.กองคลัง ที่ไดชี้แจงใหสมาชิกไดทราบเชิญทานปลัดได

ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

ปลัด อบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานรองนายก ทานรองนายก             

และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายเฉลียว แกวหิน ตําแหนง                  

ปลัด อบต.สุขสวัสดิ์  ขอชี้แจงนะครับ  หลังจากที่มีหนังสือฉบับที่ทาน                         

ผอ.กองคลัง  ไดแจงใหทราบเมื่อสักครูนั้น ทําใหทองถิ่นที่ยังไมไดจัดจางตอง

เจอปญหาและไมสามารถดําเนินการได  เพราะเปนระเบียบทองถิ่นตองถือ

ปฏิบัติ      ถึงอยางไรก็ตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําลังหารือกับ

เจาของที่ออกระเบียบนี้อยูวาจะมีแนวทางใหกับทองถิ่นถือปฏิบัติอยางไร

ตอไป คงตองรอหนังสืออีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานปลัด อบต. ที่ไดชี้แจงใหสภาฯ ทราบนะครับ  เชิญทานตอไป

นะครับ ทานนิกร  ทองยอย  

นายนิกร  ทองยอย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน            

ผมนายนิกร  ทองยอย  ส.อบต. ม.4 บานหนองอิไทย วาตภัยที่ผานมาบาน

ของผม หมูที่ 4 ไดรับความเสียหายมาก  ผมตองขอขอบคุณทานนายก 

อบต. ที่ไดมอบหมายใหทานปลัด อบต. ออกไปเยี่ยมใหกําลังใจพี่นองที่

ประสบปญหา                วาตภัย ทานปลัดคงจะทราบวาบานหลังไหน

ไดรับความเสียหายมากนอย  โดยเฉพาะโรงเรียนบานหนองอิไทยไดรับความ

เสียหายมาก ผมขออนุญาตสอบถามการใหความชวยเหลือพี่นองบาน

หนองอิไทยไปถึงไหนแลวครับ ผมยังไมทราบขอมูล ทานอาจจะมอบ

เจาหนาที่ลงไปใหความชวยเหลือแลว  แตผมยังไมทราบครับเพราะไมได

ผานผม  ฝากถึงผูบริหารขอใหตั้งงบประมาณในงบกลางไวเยอะๆ เพราะ

หากเกิดความเสียหายจะไดชวยเหลือไดทันทวงที หากตั้งแลวไมไดใชก็จะตก

เปนเงินสะสมตอไป  อีกเรื่องครับที่อยากฝากทานประธานผานไปยังผูบริหาร  

อยากจะขอหินคลุกซัก 2 เที่ยว ไปลงตรงที่คอนกรีตคุมน้ําเย็นไปบานสลักได 
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ตรงรอยตอครับเปนหลุมเยอะและลึกมากครับ  ลงหินคลุกตรงสุด คสล. 

พอดีครับ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน  

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนิกร  ทองยอยครับ เชิญทานณรงค อรามเรือง ตอไปครับ 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                     

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต.ม.2  สําหรับบานเขวา ก็ไดรับผลกระทบ

จากวาตภัย 3 หลัง  อีกเรื่องที่อยากเสนอสายไฟเพื่อการเกษตรขาดทางไป

หวยทานะครับ ขาดตกถึงพื้นดินเลยครับ ตอนนี้ก็ยังหอยอยู ติดตอประสาน

ไปทางการไฟฟาหลายครั้งแลวก็ยังไมมาดําเนินการแกไขให ฝากทานนายก 

อบต. ดวยครับ 

นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                   

ผมนายสังเวียน ประถมภาส ส.อบต.ม.8 อยากจะฝากเรื่องผูคาขายขี้ยางใน

ตําบลของเราจุดไหนที่ขายจะมีกลิ่นเหม็น  ขอใหพูดคุยกับผูซื้อดวยนะครับ                       

เพราะชุมชนไดรับผลกระทบเยอะ  อยากใหเจาหนาที่ดําเนินการจะไดไมมี

ปญหาขัดแยงในชุมชน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  ถาไมมีเชิญคุณมาโนช  ทองเทพ 

ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดชี้แจงการชวยเหลือ

กรณีสาธารณ-ภัยครับทาน 

 

นายมาโนช ทองเทพ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน          
ผมนายมาโนช  ทองเทพ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทา-                       
สาธารณภัย  ขอชี้แจงการใหความชวยเหลือดังนี้  

รายที่ ๑ ผูเสียหายชื่อ  นางวิไลวรรณ รุงแสง อายุ ๕๓ ป อยูบานเลขที่ ๕๒  
                         หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรือนฯเสียหาย                       
      - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต  จํานวน ๒๐ แผน 

      - สังกะสีขนาด ๙ ฟุต  จํานวน ๒๐ แผน 
 มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๖,๑๒๐ บาท  

 

     รายที่ ๒ ผูเสียหายชื่อ  นางลวน  รุงแสง อายุ ๖๑ ป อยูบานเลขที่ ๑๕๑ 
 หมูที่  ๔  ตํ าบลสุขสวัสดิ์  อํ า เภอไพรบึง  จั งหวัดศรีสะเกษ ยุ งฉางฯ                          
ความเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๗ ฟุต    จํานวน ๔๐ แผน 

 - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต    จํานวน ๖๖ แผน 
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 - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต    จํานวน ๑๒ แผน 
  มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑๗,๑๓๖ บาท 

 

    รายที่ ๓ ผูเสียหายชื่อ  นางเตื้อ  บัวจันทร อายุ ๖๘ ป อยูบานเลขที่ ๓๙  
                                        หมูที่  ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัย                   

ความเสียหาย 
    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๑๕ แผน  

 มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๕๙๒ บาท  

รายที่ ๔ ผูเสียหายชื่อ  นางประยูร  บัวจันทร อายุ ๕๐ ป อยูบานเลขที่ ๓๓ 
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่พักอาศัยความ
เสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๐ ฟุต   จํานวน ๑๘ แผน 
    -สังกะสีขนาด ๗ ฟุต  จํานวน ๑๘  แผน 

-ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๑๐ ทอน  
    -ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๕  ทอน 

 มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑๐,๑๐๘  บาท  

รายที่ ๕ ผูเสียหายชื่อ  นายกบิลเอก  สุคตะ อยูบานเลขที่ ๑๘๒ หมูที่ ๔ 
ตําบล      สุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางความเสียหาย 
 - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๑  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑๔๔  บาท  
 

รายที่ ๖ ผูเสียหายชื่อ  นายโฮม  รุงแสง อายุ ๗๕ ป อยูบานเลขที่ ๙๘  หมูที่ 
๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความเสียหาย
            - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๕ แผน 

    - สังกะสีขนาด ๗ ฟุต  จํานวน ๕  แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑,๓๕๐  บาท  

รายที่ ๗ ผูเสียหายชื่อ  นางหนูเพียร  ใจเรือง อายุ ๕๐ ป อยูบานเลขที่ ๑๔๙   
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ คอกสัตวความ
เสียหาย  
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๓  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๖๔๘  บาท  

รายที่ ๘ ผูเสียหายชื่อ  นายสมชาย  รุงแสง อายุ ๕๒ ป อยูบานเลขที่ ๓๕ 
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย  
- สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๒ แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒๘๘  บาท  

รายที่ ๙ ผูเสียหายชื่อ  นายประทีป  ศรีสมาน อายุ ๔๙ ป อยูบานเลขที่ 
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๑๘๔   หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ คอกสัตว
ความเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๑๒  แผน 

    - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต  จํานวน    ๖  แผน 
- สังกะสีขนาด ๖ ฟุต  จํานวน    ๖  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๔,๑๐๔   บาท 

รายที่ ๑๐ ผูเสียหายชื่อ  นายสมพาน  เจียงเพ็ง อายุ ๕๑ ป อยูบานเลขที่ 
๑๓๕ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานความ
เสียหาย  
- สังกะสีขนาด ๙ ฟุต      จํานวน  ๒๖ แผน 

    -สังกะสีขนาด ๘ ฟุต     จํานวน  ๒๖ แผน 
-ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑๕ ทอน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑๒,๔๕๖ บาท  

รายที่ ๑๑ ผูเสียหายชื่อ  นายสุริยันต  ชิณทอง อายุ ๓๗ ป อยูบานเลขที่ ๖๙      
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางความเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต      จํานวน  ๗  แผน 
- สังกะสีขนาด ๙ ฟุต     จํานวน  ๔  แผน 

    -ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร  จํานวน  ๒ ทอน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๗๖๐ บาท  
 

รายที่ ๑๒ ผูเสียหายชื่อ  นางออน  วงศดี อายุ ๕๖ ป อยูบานเลขที่ ๑๑3                
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางและหองน้ํา
เสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๙ ฟุต   จํานวน ๒๘ แผน 

     - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต  จํานวน ๖ แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๕,๘๓๒  บาท  

รายที่ ๑๓ ผูเสียหายชื่อ  นายบัวผัน  รุงแสง อายุ ๖๙  ป อยูบานเลขที่ ๗๕             
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯ/คอกสัตว
เสียหาย  

 
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต  จํานวน ๒๔  แผน 

    - สังกะสีขนาด ๖ ฟุต จํานวน ๒๔  แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๗,๗๗๖ บาท  

รายที่ ๑๔ ผูเสียหายชื่อ  นายวิไล  ชินทอง อายุ ๗๖ ป อยูบานเลขที่ ๑๒๘             
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 
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- กระเบื้องลอนคู ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑๔ แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๘๔๐  บาท  
 

รายที่ ๑๕ ผูเสียหายชื่อ  นางสําเนียง  พรอมญาติ อายุ ๔๘ ป อยูบานเลขที่ 
๑๖๗  หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯ
ความเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๖  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑,๒๙๖  บาท 

 รายที่ ๑๖ ผูเสียหายชื่อ  นางบุญทัน  ชินทอง อายุ ๖๗ ป อยูบานเลขที่ 
๑๓๑     หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  คอกสัตว
เสียหาย  
- สังกะสีขนาด ๑๐ ฟุต    จํานวน ๑๕ แผน 

    -ตนยางพารา    จํานวน  ๗ ตน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒,๗๐๐  บาท  

รายที่ ๑๗ ผูเสียหายชื่อ  นางเพียน  รุงแสง อายุ ๕๗ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๘             
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  บานอาศัยความ
เสียหาย            - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๑๕  แผน 

    - สังกะสีขนาด ๙ ฟุต  จํานวน ๒  แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๓,๕๖๔ บาท  

รายที่ ๑๘ ผูเสียหายชื่อ  นายผล  บัวจันทร อายุ ๕๙ ป อยูบานเลขที่ ๒ หมู
ที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๙ ฟุต  จํานวน ๕ แผน 
- ตะปูตอกสังกะสี  จํานวน ๒ กลอง 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๘๔๐ บาท  

รายที่ ๑๙ ผูเสียหายชื่อ  นายบุญรอด  บัวจันทร อายุ ๗๖ ป อยูบานเลขที่ 
๑๑๐หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 
- กระเบื้องกระเบื้องลอนคู(สีน้ําตาล) จํานวน  ๓  แผน 

    - ครอบขางกระเบื้อง(สีน้ําตาล)  จํานวน   ๓  แผน 
- ครอบขางสันไท ยาว ๓ เมตร  จํานวน   ๑  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท  

รายที่ ๒๐ ผูเสียหายชื่อ  นางขันธ  โสรส อายุ ๕๕ ป อยูบานเลขที่ ๑๗๕  
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บาน/คอกสัตว
เสียหาย  
- สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๑๕ แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒,๑๖๐  บาท  

รายที่ ๒๑ ผูเสียหายชื่อ  นายวิรัตน  รุงแสง อายุ ๔๖ ป อยูบานเลขที่ ๔๙ 



~ 41 ~  

หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางความเสียหาย
  
- สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒๘๘  บาท  

 รายที่ ๒๒ ผูเสียหายชื่อ  นายบุญชวย  บัวจันทร อายุ ๔๖ ป อยูบานเลขที่ 
๘๕ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯ
เสียหาย  
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒๐ แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๔,๓๒๐ บาท  

รายที่ ๒๓ ผูเสียหายชื่อ  นางสงัด  พงษเพชร อายุ ๕๑ ป อยูบานเลขที่ ๑๐๐    
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ คอกสัตว/โรงเรือนฯ
เสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๔๖  แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๙,๙๓๖ บาท  

รายที่ ๒๔ ผูเสียหายชื่อ  นางประนอม  ขันคํา อายุ ๕๑ ป อยูบานเลขที่ 
๑๒๒    หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บาน/คอก
สัตวเสียหาย                     

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๕ แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑,๐๘๐ บาท  

รายที่ ๒๕ ผูเสียหายชื่อ  นายสุรัตน  อินตะนัย อายุ ๕๘ ป อยูบานเลขที่ 
๑๓๗ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯ
เสียหาย                     

    - สังกะสีขนาด ๗ ฟุต   จํานวน ๒๘  แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๓,๕๒๘ บาท  

รายที่ ๒๖ ผูเสียหายชื่อ  นายเสี่ยน  บัวจันทร อายุ  ป อยูบานเลขที่ ๗ หมูที่ 
๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯความเสียหาย 

                     -ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๒ ทอน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๖๐๐ บาท  
 

รายที่ ๒๗ ผูเสียหายชื่อ  นายเผือ  ทันสมัย อายุ ๗๙ ป อยูบานเลขที่ หมูที่ ๔ 
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯความเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒๐  แผน 
    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๔,๓๒๐ บาท 
 

รายที่ ๒๘ ผูเสียหายชื่อ  นายสมศักดิ์  สุคะตะ อายุ ๖๑ ป อยูบานเลขที่ ๘๑           
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯความ
เสียหาย                     
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    - กระเบื้องลอนคูขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑๕ แผน 
            - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒๒  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๕,๒๒๐ บาท  
 

รายที่ ๒๙ ผูเสียหายชื่อ  นางประภาพร  ยนจอหอ อายุ ๔๘ ป อยูบานเลขที ่
๑๓๙ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ หลังคาครัวฯ
ความเสียหาย                     

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๔  แผน 
- สังกะสีขนาด ๙ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 

    มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑,๑๘๘  บาท  

รายที่  ๓๐ ผู เสียหายชื่อ  นางสาวจุมทอง  บัวจันทร อายุ ๗๒ ป อยู
บานเลขที่ ๒๘ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุง
ฉางฯความเสียหาย 

                     - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต  จํานวน ๓ แผน 
- สังกะสีขนาด ๘ ฟุต  จํานวน ๑ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๗๙๒  บาท  

 

รายที่ ๓๑ ผูเสียหายชื่อ  นางชมพู  คูณวงศ อายุ ๗๓ ป อยูบานเลขที่ ๘๘ 
                    หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ หองน้ําฯเสียหาย 

 - สังกะสีสันไทขนาดยาว ๔.๕๐ เมตร(แดง)      จํานวน  ๓  แผน 
- ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร   จํานวน  ๑  ทอน 
-  ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร   จํานวน  ๒  ทอน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒,๑๒๐  บาท  

 

รายที่ ๓๒ ผูเสียหายชื่อ  นางเหงี่ยม  สารทอง อายุ ๗๐ ป อยูบานเลขที่ ๙                  
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต  จํานวน ๔ แผน 
-สังกะสีขนาด ๘ ฟุต  จํานวน ๑๔ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๘๘๐ บาท  

 

รายที่ ๓๓ ผูเสียหายชื่อ  นางสมนึก  โสรส อายุ ๔๗ ป อยูบานเลขที่ หมูที่ ๕ 
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือน/คอกสัตวเสียหาย 
 - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน  ๓๐  แผน 
- สังกะสีขนาด ๗ ฟุต  จํานวน   ๑๕  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๘,๓๗๐ บาท  

 

รายที่ ๓๔ ผูเสียหายชื่อ  นางวาน  ชินทอง อายุ ๖๗ ป อยูบานเลขที่ ๓ หมูที่ 
๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๗ ฟุต  จํานวน ๔ แผน 
           - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๔  แผน 
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มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑,๓๖๘ บาท  
 

รายที่ ๓๕ ผูเสียหายชื่อ นายบุญเติม  ชอนทอง  อายุ ๖๓ ป อยูบานเลขที่ 
๕๘ หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัย
เสียหาย 

                     - สังกะสีขนาด ๙ ฟุต     จํานวน ๔๔  แผน 
-สังกะสีขนาด ๑๐ ฟุต    จํานวน ๔๘ แผน 
-ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๒๐ ทอน 
-ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๓.๐๐ เมตร จํานวน  ๘ ทอน 
-ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๔ ทอน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒๕,๙๒๘ บาท  

 

รายที่  ๓๖ ผู เสียหายชื่อ  นางอาทิตยาภรณ  ไกแกว อายุ ๕๒ ป อยู
บานเลขที่ ๑๑   หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บาน
อาศัยความเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต  จํานวน ๑๐ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑,๔๔๐ บาท  

รายที่ ๓๗ ผูเสียหายชื่อ  นางสมัย  บุญมา  อยูบานเลขที่ ๔๖ หมูที่ ๕ ตําบล                   
สุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๐ ฟุต   จํานวน ๑  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑๘๐  บาท  

 

รายที่ ๓๘ ผูเสียหายชื่อ  นางละเอียด  บัวจันทร อายุ  ป อยูบานเลขที่ ๑ 
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 

    - ครอบหลังคากระเบื้องลอนเล็ก จํานวน ๑ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๖๕  บาท  

รายที่ ๓๙ ผูเสียหายชื่อ  นางไสว  ดวนใหญ อายุ ๔๑ ป อยูบานเลขที่ ๙                 
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยูอาศัยเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๔๓๒  บาท  

 

รายที่ ๔๐ ผูเสียหายชื่อ  นายอุม  ชินทอง  อยูบานเลขที่ ๔๒ หมูที่ ๕ ตําบล                
สุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความเสียหาย 

    - ครอบกระเบื้องสันโคง(สี) จํานวน ๑ แผน 
    คอกสัตวเสียหาย     

- สังกะสีขนาด ๘ ฟุต  จํานวน ๑ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒๐๙  บาท  

 

รายที่ ๔๑ ผูเสียหายชื่อ  นางลุน  ศรีฟา อายุ ๕๒ ป อยูบานเลขที่ ๑๔ หมูที่ 
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๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯเสียหาย 
                     - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๔  แผน 

มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๕๗๖ บาท  

รายที่ ๔๒ ผูเสียหายชื่อ  นางสิตานัน  ชินทอง อายุ ๔๘ ป อยูบานเลขที่ ๕๖              
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 
- กระเบื้องลอนคูขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑๐ แผน 
- สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต  จํานวน ๘ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๓๒๘ บาท  

 

รายที่ ๔๓ ผูเสียหายชื่อ  นายบุญโฮม  ลินทอง  อยูบานเลขที่ ๒๖หมูที่ ๕                
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๖ ฟุต  จํานวน ๔ แผน 

    ยุงฉางเสียหาย 
- สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๑  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๕๗๖ บาท  

 

รายที่  ๔๔ ผู เสียหายชื่อ  นายสมโภช  ปากขันตรี  อยูบานเลขที่ ๔๗                            
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 

    - กระเบื้องลอนคูขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร จํานวน ๒ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑๒๐  บาท  

รายที่ ๔๕ ผูเสียหายชื่อ  นายดํา  กินลี  อยูบานเลขที่ ๔ หมูที่ ๕ ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๒๘๘  บาท  

 

รายที่ ๔๖ ผูเสียหายชื่อ  นางบุญเกิด  ยอมมี อายุ ๓๙ ป อยูบานเลขที่ ๓๙              
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางความเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๐ ฟุต   จํานวน ๑ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ  ๑๘๐  บาท  

 

รายที่ ๔๗ ผูเสียหายชื่อ นางสายทอง  ชินทอง  อยูบานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๕ 
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๔๓๒ บาท  

 

รายที่ ๔๘ ผูเสียหายชื่อ  นายสมพิศ  พูลแกว อายุ ๕๕ ป อยูบานเลขที่ ๔๘         
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ คอกสัตวความ
เสียหาย 
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    - สังกะสีสันไทขนาดยาว ๔.๕๐ เมตร จํานวน ๑ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๖๗๕ บาท  

 

รายที่ ๔๙ ผูเสียหายชื่อ  นายชูชาติ  ไกแกว อายุ ๓๗ ป อยูบานเลขที่ ๕๕              
หมูที่ ๕ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒๐  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๔,๓๒๐ บาท  

 

รายที่ ๕๐ ผูเสียหายชื่อ  นายจําลอง  เจริญรัตน อายุ ๕๙ ป อยูบานเลขที่ 
๓๗ หมูที่ ๓ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยความ
เสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต  จํานวน ๑๑ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๓๗๖ บาท  

 

รายที่ ๕๑ ผูเสียหายชื่อ นายพวน  คณาญาติ อายุ ๔๔ ป อยูบานเลขที่ ๓๖             
หมูที่ ๓ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 
    - สังกะสีขนาด ๖ ฟุต   จํานวน ๗  แผน 

มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑,๑๘๘ บาท  

รายที่ ๕๒ ผู เสียหายชื่อ  นายบุญทัน  บุทธนา  อยูบานเลขที่ หมูที่  ๘                          
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรือนฯความเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๒ ฟุต   จํานวน ๑๕ แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๓,๒๔๐ บาท  

 

รายที่  ๕๓ ผู เสียหายชื่อ นายหมุน  ภักดี  อยูบานเลขที่  ๓๐ หมูที่  ๒                     
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บานอาศัยเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๑ ฟุต   จํานวน ๒  แผน 
    - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๒ แผน 

มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๖๘๔ บาท  

รายที่ ๕๔ ผู เสียหายชื่อ นางเภา  แพงศรี  อยูบานเลขที่ ๕๖ หมูที่  ๒                             
ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๕  แผน 
    -ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๖ ทอน 

มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๕๒๐ บาท  
 

รายที่ ๕๕ ผูเสียหายชื่อ นางสาวสมคิด  บัวจันทร อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ 
๑๐๗ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๘ ฟุต   จํานวน ๓  แผน 
- สังกะสีขนาด ๖ ฟุต   จํานวน ๑  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๕๔๐ บาท  
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รายที่ ๕๖ ผูเสียหายชื่อ นายเสริฐ  บัวจันทร อายุ ๖๖ ป อยูบานเลขที่ ๑๔๕           
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 

    - กระเบื้องลอนคู(ขาว) ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร  จํานวน ๑๐  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๖๐๐ บาท  

รายที่ ๕๗ ผูเสียหายชื่อ นายสมัย  บัวจันทร อายุ ๖๒ ป อยูบานเลขที่ ๗๐                 
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 

    - กระเบื้องกระเบื้องลอนคู(สี)  จํานวน ๓  แผน 
    - ครอบขางกระเบื้อง(สี)   จํานวน  ๓  แผน 

- ครอบกระเบื้องสันโคง    จํานวน ๑  แผน 
- ครอบปดมุมหลังคา   จํานวน  ๑  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๕๕๐ บาท  

รายที่ ๕๘ ผูเสียหายชื่อ นายดวน  บัวจันทร อายุ ๖๘ ป อยูบานเลขที่ ๑๗๒              
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๖ ฟุต    จํานวน ๑๑  แผน 
    -ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๓ ทอน 

มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๒,๐๘๘ บาท  

 
 
 
 

รายที่ ๕๙ ผู เสียหายชื่อ นางสาวทองจันทร  โพธิสาร อายุ ๓๐ ป อยู
บานเลขที่ ๑๘๗ หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุง
ฉางเสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๗ ฟุต   จํานวน ๗  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๘๘๒ บาท  

รายที่ ๖๐ ผูเสียหายชื่อ นายบุญมี  ศรีบุญเรือง อายุ ๔๘ ป อยูบานเลขที่ ๖๓           
หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย                     

    - ครอบกระเบื้องสันโคง(สี)   จํานวน ๓  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑๙๕ บาท  

 

รายที่ ๖๑ ผูเสียหายชื่อ นายบัวพันธ  บัวจันทร อายุ ๖๙ ป อยูบานเลขที่ 
๒๒            หมูที่ ๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉาง
เสียหาย 

    - สังกะสีขนาด ๑๑ ฟุต   จํานวน ๓  แผน 
    -ไมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๔.๐๐ เมตร จํานวน  ๒ ทอน 

มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๑,๑๙๔ บาท  

รายที่ ๖๒ ผูเสียหายชื่อ นายเคน  บัวจันทร อายุ   ป อยูบานเลขที่ ๒๔ หมูที่ 
๔ ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ยุงฉางเสียหาย 
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    - สังกะสีขนาด ๙ ฟุต   จํานวน ๔  แผน 
มูลคาความเสียหายโดยประมาณ ๖๔๘ บาท  

 

รวมมูลคาความเสียหายโดยประมาณทั้งสิ้น  ๑๘๔,๑๗๘ บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นสี่พันเจ็ดรอยสี่หนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)  

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน             

ขอเพิ่มเติมจากคุณมานพ ทองเทพ  ในการชวยเหลือครั้งนี้ถือวาพี่นองเรา

ไดรับผลกระทบหนักในรอบหลายป  การใหความชวยเหลือก็ตามหลักเกณฑ

การใหความชวยเหลือนะครับ  แตไมเกินหลักเกณฑนะครับ บางรายที่อาจ

เสียหายทั้งหลังแตเราก็ชวยตามหลักเกณฑ การชวยเหลือเกือบ 100 % 

แลวครับ สวนที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ  เนื่องจากเขาหลักเกณฑนะครับ  

สวนที่เขาหลักเกณฑเราก็ไดจัดหาวัสดุใหแลวครับ และเราใหความชวยเหลือ

ไมลาชาเทาไหรนะครับ  กรณียุงฉางที่หลังคาเปด ทาน ส.อบต. และพี่นองก็

ไดชวยกันเบื้องตน              ซึ่งทานผูวาฯ ก็ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ 

ทานก็เปนหวงและทราบดีวางบของทองถิ่นเรามีจํานวนจํากัด ขอขอบคุณ

ทานนิกร  ทองยอย ที่เสนอใหตั้งงบประมาณงบกลางไวเยอะกวาเดิม ก็จะ

รับไวพิจารณานะครับ  ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกเรื่องนะครับ กรณีโรงเรียนไดรับ

ความเสียหาย ซึ่งเปนหนวยงานราชการตองเสนอขอความชวยเหลือจากตน

สังกัดใหความชวยเหลือนะครับ  แตโดยหลักมนุษยธรรม เราเองก็เขาไป

ชวยเหลือดานอื่นๆ ไดครับ สวนที่ทานณรงค                      อรามเรือง 

ไดแจงเรื่องสายไฟฟาขาดก็มอบกองชางไดบันทึกเพื่อแจงเรื่องตอไป           

ทานสังเวียน ประถมภาส ไดแจงเรื่องกลิ่นขี้ยาง จะใหเจาหนาที่เขาไปชวยดู

ใหครับวาเราจะดูแลไดอยางไรบาง จากการเปดจุดรับซื้อขี้ยาง  กรณีคุมน้ํา

เย็นจะใหกองชางบันทึกขึ้นมา ขอบคุณทานนิกร ทองยอย ที่ไดเสนอปญหา

ขึ้นมาครับ 

นายสมุทร  คุมครอง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                       

ผมนายสมุทร  คุมครอง ส.อบต.ม.9  มีเรื่องที่จะเรียนสภาฯ ใหทราบ 2 

เรื่องนะครับ มีชวงถนนบานนอยเชื่อมบานพะแวะทําไมถึงไมเสร็จตรง

รอยตอนะครับ  และชวงที่ 2  ตรงแยกบานพรศักดิ์บานดูใหญ ฝากทาน

ประธานผานไปยังผูบริหารขอบคุณครับ 

นายถวิล  สีฟา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                        

ผมนายนายถวิล  สีฟา ส.อบต.ม.1 ผมขอเสนอลงหินคลุกทางทิศเหนือของ
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วัด         ไปทางบานนายบุญเกิดครับ เปนหลุมเปนบอเยอะ มีน้ําขัง

ชาวบานลําบากในการสัญจรไปมา 

นายพิสรรณ จันเทพา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน       

ผมพิสรรณ จันเทพา ส.อบต.ม.7 ก็มีหนึ่งโครงการที่จะเสนอคือ ถนนสาย

บานอาลัย – รอบบานหนองยาโม เปนหลุมเปนบอมาก ผมไดทําหนังสือมา

ตั้งแตปที่แลวแตยังไมไดดําเนินการแกไข ฝากทานนายกดวยครับ 

นายบุญมี  ไกแกว กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                   

ผมนายบุญมี  ไกแกว ส.อบต.ม. 12 ผมขอขอบคุณทานนายก อบต. ทาน

รองนายก อบต. และทานปลัด อบต.ที่ไดไปเยี่ยมกรณีเกิดวาตภัยที่หมู 12 

ตอนนี้ไดดําเนินการแกไขปญหาใหพี่นองเรียบรอยแลวครับ อยากใหทาน

นายก อบต.              ไดแกไขถนนที่ชํารุด 2 เสนครับ จากสี่แยกไป

หนองอิไทยเปนหลุมเปนบอครับ อีกเสนซอยหนองคูครับอยากใหแกไขให

ดวย อยากใหลงหินคลุกครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                 

ผมนายประหยัด โยธี ส.อบต.ม. 11 ผมขอเสนอถนนอีกเสนทางไปบาน

หนองอีตู ถนนเละมาก มีน้ําขังยุในถนน ขอใหผูบริหารไปดูแลดวยครับ อีก

เรื่องหนึ่งคือไฟฟาสาธารณะที่บานหยอดดับจุดหนึ่งครับ 

นายศรีนวล  ภาษ ี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                    

ผมนายศรีนวล  ภาษ ีส.อบต. ม. 5 โครงการที่ผมเสนอไปครั้งที่แลว หินคลุก 

2 เที่ยว ที่ทางตางระดับหวยแฮด ยังไมไดเลยครับ มันสัญจรไปมาลําบาก

มากฝากดวยครับ 

นางออย  ยอยอด กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน       

ผมนางออย  ยอยอด ส.อบต. ม. 3 ฝากเรื่องถนน ถนนบานจังเอิญเปนหลุม

เปนบอมากคะ ยิ่งชวงนี้เปนชวงเปดเทอม หลุมเยอะมากจริงๆ  

นายสุนทร โกฎิทอง      กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                

ผมนายสุนทร โกฎิทอง รองประธานสภาฯ อบต.สุขสวัสดิ์ ปญหาวาตภัยบาน

สลักไดมี 2 รายครับ ซึ่งเปนคอกสัตวที่ไมไดใชครับ ก็ไมไดรับการชวยเหลือ  

อีกเรื่องครับถนน คสล. จากบานนายพิมพ บุญศรัทธา ถึงบานนายบุญมี โพธิ

สาร              และบานแมมี ไกแกวครับฝากดวยครับ อีกเรื่องครับไฟฟา

สาธารณะสายบานนายประจวบ ประมาณ 600 เมตร ฝากดวยครับ       
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ประธานสภาฯ สภาฯเชิญทานสมาชิกทานอ่ืนครับ เชิญทานณรงค อรามเรือง 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                 

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต. ม. 2 บานผมก็เหมือนกันครับทางทิศ

ตะวันออกบานเขวา  เสนไปฝากก็เหมือนกันครับ ฝากดวยครับ  ไมวาบาน

ไหนครับหนาฝนก็เปนธรรมดา  ฝากทานนายกดวยครับ 

นายสวาง ศรีพูน กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                     

ผมนายสวาง ศรีพูน ส.อบต. ม. 2 ผมมีสายซอยกลางหมูบานเปนแองน้ําขัง

อยูจุดหนึ่งครับ เวลาพระมาบิณฑบาตก็ลําบาก อีกเรื่องตองขอขอบคุณ 

อบต. ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนที่ประสบวาต

ภัยที่ผานมา 

หัวหนาสํานักปลัด กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                        

ผมนายสุทิน วิจิรัมย ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด ขอประชาสัมพันธการออก

ฉีดวัคซีน หวงที่  2  โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย ซึ่งจะเริ่ม

ดําเนินการ 16 พ.ค. 2561 เปนตนไป  ฝากประชาสัมพันธใหพี่นองใน

หมูบานทราบอีกครั้งครับ  ในครั้งแรกที่เราออกฉีดปรากฏวาวัคซีนไม

เพียงพอ ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษเปนพื้นที่สีแดงหลายอําเภอครับ  เพื่อเปน

การปองกันโรคก็จะออกรณรงคอีกครั้งหลังจากนี้ขอบคุณครับ 

เลขานุการนายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                 

ผมนายสมภาร  บัวจันทร เลขานุการนายก อบต. สุขสวัสดิ์ ผมอยากใหทํา

ความเขาใจกับพี่นองประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหความชวยเหลือพี่

นองประชาชนดวยครับเพื่อใหพี่นองเขาใจ  จะไดทราบวาที่ไดรับการ

ชวยเหลือเพราะอะไรไมไดเพราะอะไร  จะไดชวยกันแกไขปญหาครับ บาน

ผมก็ที่เสียหายทั้งหมด 36 ราย ก็โทรมาถามผมวาคนนั้นคนนี้ไหม ซึ่งก็เปน

เรื่องลําบากที่จะชี้แจงครับ   คนที่ไมไดก็บนดวยความที่พี่นองเขาใจบางไม

เขาใจบาง ฝากดวยครับ 

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                    

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษไดนํา

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาทดลองที่เทศบาลไพรบึง ในวันที่ 17 พ.ค. 

2561                     เวลา 13.30 น. ขอเรียนเชิญทุกทาน อยางนอย

ตัวแทนหมูบานละทาน                    ฝากหัวหนาสํานักปลัดพาทุกทานไป

นะครับ 
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นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                    

ที่ เสนอมาก็เปนเรื่องถนน จะใหกองชางไปดําเนินการแกไขนะครับ 

ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ที่เสนอแนะไมวาจะเปนชวงรอยตอหรือการ

ตั้งงบประมาณขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เราก็ไดประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลวนะครับ  วันนี้

สมควรแกเวลา ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

สําหรับการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ในครั้งนี้  ไมมีทานใดจะ

อภิปรายเพิ่มเติมอีกนะครับ ขอปดการประชุมครับ  

ปดการประชุม เวลา 1๔.๐0 น.  
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