




 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่ 8 สิงหาคม  2562  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 

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

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

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี- 

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

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    

พ.ศ. 2563 
1.2  องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวัสดิ์ขออนุญาตวางท่อผันน้ าจากฝายบ้าน                 

เขวาสู่พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรภายในต าบลพรหมสวัสดิ์ 
1.3  การพิจารณาปรึกษาหารือเรื่องที่ทิ้งขยะ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562           
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี
ผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ  และผู้ เข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                         
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้                 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้  

 1. สถานะการคลัง  
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร             จ านวน 16,642,384.86 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม     จ านวน 5,579,372.23 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 3,343,816.70 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

        จ านวน 2 โครงการ รวม 117,000.00 บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 35 โครงการ    

รวม 2,812,061.40 บาท  
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จ านวน 30,538,687.52 บาท ประกอบด้วย  
   หมวดภาษีอากร    จ านวน 79,308.88 บาท 
   หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 62,310.82 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 96,855.86 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน 389,924.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 13,164.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน   จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร            จ านวน 13,682,306.96 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จ านวน 16,214,817.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,185,000.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 24,761,799.38 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง  จ านวน 8,532,006.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 8,788,310.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,763,726.67 บาท 
   งบลงทุน  จ านวน 2,413,750.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน            0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,264,006.71 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน     

2,185,000.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 158,400.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,700,000 บาท  แยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดเก็บเอง   

 หมวดภาษีอากร      รวม    3,500 บาท  
   ภาษีป้าย    จ านวน 3,000 บาท  
        อากรการฆ่าสัตว์    จ านวน    500 บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 42,500 บาท  
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน   600 บาท  
   ค่าปรับการผิดสัญญา      จ านวน 6,000 บาท  
            ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                          จ านวน 34,400 บาท  
   ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ             จ านวน     500 บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม 80,000 บาท  
   ดอกเบี้ย                             จ านวน 80,000 บาท  
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 450,000 บาท  
   รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 450,000 บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม 10,500 บาท  
   ค่าขายแบบแปลน   จ านวน   5,000 บาท  
   ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร  จ านวน     500 บาท  
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    จ านวน   5,000 บาท  

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 หมวดภาษีจัดสรร     รวม    15,128,500 บาท  
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน   300,000 บาท  
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  จ านวน 8,097,500 บาท  
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,000,000 บาท  
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จ านวน     26,000 บาท  
   ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 4,228,000 บาท  
   ค่าภาคหลวงแร่    จ านวน    40,500 บาท  
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน    36,000 บาท  
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

       จ านวน 400,000 บาท  
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล   จ านวน       500 บาท  
 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม     17,985,000 บาท  
   เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย   

โอนเลือกท า    จ านวน 17,985,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป รวม 8,092967 บาท  
งบบุคลากร    รวม 6,859140 บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม  2,916,720  บาท 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม   3,942,420  บาท  

    งบด าเนินงาน รวม 1,074,327 บาท  
     - ค่าตอบแทน  รวม   322,000  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม   420,000  บาท  
     - ค่าวัสดุ   รวม   115,600  บาท 
     - ค่าสาธารณูปโภค รวม   216,727  บาท 
    งบลงทุน   รวม  65,500 บาท 
     - ค่าครุภัณฑ์  รวม   65,500 บาท 
    งบเงินอุดหนุน   รวม  94,000 บาท 
     - เงินอุดหนุน  รวม   94,000 บาท 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,900,000 บาท  
งบบุคลากร    รวม 1,622,400 บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม   1,622,400 บาท  
    งบด าเนินงาน รวม 278,600 บาท  
     - ค่าตอบแทน  รวม   138,600  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม     75,000  บาท  
     - ค่าวัสดุ   รวม     65,000  บาท 

งบลงทุน   รวม  9,000 บาท 
     - ค่าครุภัณฑ์  รวม   9,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบท่ัวไป       รวม   315,320  บาท  
งบบุคลากร    รวม 256,320 บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม   256,320  บาท  
    งบด าเนินงาน รวม 59,000 บาท  
     - ค่าตอบแทน  รวม   49,000  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม   10,000  บาท  
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 61,000 บาท 
    งบด าเนินงาน   รวม  61,000 บาท 
     - ค่าใช้สอย  รวม   6,100 บาท 

    แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        รวม  2,238,700  บาท  
งบบุคลากร    รวม 1,979,700 บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 1,979,700 บาท 
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    งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าตอบแทน  รวม   170,000  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม     35,000  บาท 
     - ค่าวัสดุ  รวม   40,000 บาท 
    งบลงทุน   รวม  14,000 บาท 
     - ค่าครุภัณฑ์    รวม     14,000   บาท 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม  2,884,400  บาท  

งบด าเนินงาน รวม 1,424,400 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าใช้สอย   รวม     706,800  บาท 
     - ค่าวัสดุ  รวม     717,600  บาท 

งบเงินอุดหนุน   รวม  1,416,000 บาท 
     - เงินอุดหนุน  รวม   1,416,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม   240,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน   รวม  240,000 บาท 

     - เงินอุดหนุน  รวม   240,000 บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        รวม  33,000  บาท  

    งบด าเนินงาน รวม 33,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าใช้สอย   รวม   23,000  บาท 
     - ค่าวัสดุ  รวม   10,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน        รวม  1,279,640 บาท  
งบบุคลากร    รวม  986,640  บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 986,640  บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 276,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าตอบแทน  รวม   124,000  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม   66,000  บาท 
     - ค่าวัสดุ  รวม   85,000 บาท 
     - ค่าสาธารณูปโภค รวม     1,500  บาท 
    งบลงทุน   รวม  17,000 บาท 
     - ค่าครุภัณฑ์   รวม    17,000  บาท 
    งานไฟฟ้าถนน 

งบเงินอุดหนุน   รวม  327,000 บาท 
     - เงินอุดหนุน  รวม   327,000 บาท 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน   รวม  20,000 บาท 

     - ค่าใช้สอย  รวม   20,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง   รวม  50,000บาท  

    งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าใช้สอย   รวม   50,000  บาท 

แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม  355,000 บาท  

    งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าใช้สอย   รวม   205,000  บาท 
    งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - เงินอุดหนุน   รวม   150,000  บาท  

งานศาสนาและวัฒธรรมท้องถิ่น    รวม  120,000 บาท  
    งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าใช้สอย   รวม   120,000  บาท 

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
งานโครงสร้างพ้ืนฐาน        รวม  3,307,200 บาท  
งบลงทุน    รวม  3,307,200  บาท  

- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 3,307,200  บาท 

    แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร        รวม  285,200 บาท  
งบบุคลากร    รวม  247,200  บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 247,200  บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 38,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     - ค่าตอบแทน  รวม   18,000  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม   15,000  บาท 
     - ค่าวัสดุ  รวม     5,000 บาท 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้      รวม  25,000 บาท  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     - ค่าใช้สอย   รวม   25,000  บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา        รวม  859,320 บาท  
งบบุคลากร    รวม  159,420  บาท  

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 159,420  บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 579,900 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     - ค่าตอบแทน  รวม    13,000  บาท 
     - ค่าใช้สอย   รวม    285,000  บาท 
     - ค่าวัสดุ  รวม    150,000  บาท 
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     - ค่าสาธารณูปโภค รวม    131,900  บาท 
งบลงทุน   รวม  120,000บาท 

     - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม    120,000  บาท 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง        รวม  11,296,253 บาท  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกที่ได้อภิปรายให้สมาชิกได้ทราบ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือจะสอบถามเชิญครับ 

นายถวิล สีฟ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายถวิล สีฟ้า ส.อบต.ม.1 อยากสอบถามทางกองช่างว่าโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายเสี่ยน - บ้านนางส าเนียง นัยเนตร หมู่ที่ 1 งบประมาณจ านวน
53,000 บาท กับปริมาณงานที่ก าหนดมา  จะสามารถด าเนินการได้ไหม                   
เพราะงบประมาณน้อยไปครับ 

นายไพบูลย์  ขันทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายไพบูลย์  ขันทอง ส.อบต.ม.10 ขอสอบถามในหมวดอุสากรรมและการโยธา  
โครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้านได้งบประมาณ บางหมู่บ้านก็ได้ 1 โครงการ 
บางหมู่บ้านก็ได้ 2 - 3 โครงการ แต่งบประมาณมาลงที่ อบต. 14 โครงการ  
งบประมาณล้านกว่าบาท  ผมคิดว่ามันมากเกินไปครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ  และผู้ เข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                         
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกที่ได้อภิปรายถึงเรื่องโครงการที่จะมาด าเนินการในส านักงานว่ามากกว่า           
ทุกปีนั้นเราไม่ได้ปรับปรุงส่วนต่างๆ ของส านักงานมานานแล้ว เช่น ผ้าม่านเราก็ใช้
มาตั้งแต่ก่อสร้างส านักงาน  ห้องน้ าก็ช ารุดเป็นบางจุด หลังคาอาคารส านักงานก็
ช ารุดซึ่งเป็นจุดที่เราใช้เก็บเอกสารส าคัญต่างๆ จึงอยากจะปรับปรุงซ่อมแซม  
ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษได้รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและ
สนามฟุตบอลของเราได้รับเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬาเกทบอล ท าให้เราต้อง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ เพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการ
แข่งขันกีฬาเกิดขึ้นก็เป็นส่งเสริมเศรษฐกิจ มีผู้คนมาชมการแข่งขัน  ถึงแม้ว่า
งบประมาณที่แต่ละหมู่บ้านได้รับมันอาจจะน้อย แต่งบประมาณต่างที่เราขอรับการ
อุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน ก็ได้รับการอุดหนุนมาทุกปี ปีหน้าก็เหมือนกันครับ                  
ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้พยายามท างานอย่างเต็มที่ ได้ประสานงานไว้กับหน่วยงาน
ต่างๆ แล้ว 

นายไพบูลย์  ขันทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายไพบูลย์ ขันทอง ส.อบต.ม.10 ผมขอเสนอให้พักการประชุมประมาณ                  
10 นาที ก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ  
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ประธานสภาฯ ตามที่มีท่านสมาชิกได้เสนอให้พักการประชุม 10 นาที  ขอผู้รับรองด้วยครับ          
มีผู้รับรอง 2 คนนะครับ คือท่านสีนวล  ภาษี ส.อบต. หมู่ที่ 5 และท่านประหยัด 
โยธี ส.อบต.หมู่ที่ 11 ต่อไปจะเป็นการขอมติครับว่าท่านใดเห็นสมควรให้พักการ
ประชุม 10 นาที เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

พักการประชุมเวลา 10.45 น. 

เริ่มประชุมเวลา  10.55 น.

ประธานสภาฯ เริ่มการประชุมต่อนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม ถ้าไม่ผมจะ
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   
พ.ศ. 2563 ในวาระแรกเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เรามีคณะกรรมการแปรญัตติที่
แต่งตั้งไว้แล้ว ตามค าสั่ง สภา อบต. สุขสวัสดิ์ ที่ 2/2557 ท่านใดเห็นชอบให้ใช้
คณะกรรมการชุดเดิมขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม ตามค าสั่ง สภา อบต. สุขสวัสดิ์                      
ที่ 2/2557เป็นเอกฉันท์ ประกอบด้วย  

    คนที่ 1 คือ นายนายถวิล  สีฟ้า    ประธานคณะกรรมการ 
คนที่ 2 คือ นายสว่าง   ศรีพูน  กรรมการ 
คนที่ 3 คือ นายณรงค์   อร่ามเรือง กรรมการ 
คนที่ 4 คือ นายสังเวียน   ประถมภาส กรรมการ/เลขานุการ 

ประธานสภาฯ หากคณะผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใด ประสงค์จะแปรญัตติ สามารถยื่นญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ ในระหว่างวันที่  8 – 11 สิงหาคม 2562 น.                             
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ และขอให้คณะกรรมการ  แปรญัตติมาท า
หน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 

3.2  องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวัสดิ์ขออนุญาตวางท่อผันน้ าจากฝายบ้าน 
เขวาสู่พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรภายในต าบลพรหมสวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวัสดิ์ขออนุญาตวางท่อผันน้ าจากฝาย
บ้านเขวาสู่พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรภายในต าบลพรหมสวัสดิ์นั้น ขอเชิญ
ตัวแทนจาก อบต. พรหมสวัสดิ์ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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ตัวแทนจาก อบต. พรหมสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่มีการขออนุญาต
สร้างที่ระบายน้ าในเขตของ อบต. สุขสวัสดิ์นั้น  อบต.พรหมสวัสดิ์ได้มีการ
ประชาคมแล้ว  มีการอนุมัติโครงการแล้ว  งบประมาณจ านวน 280,000 บาท  
แบบก่อสร้างตามแบบของกรมชลประทาน รอแค่สภา อบต.สวัสดิ์ อนุมัติให้
ด าเนินการ เพราะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 หมู่บ้าน  

นายวิจิต นรสิงห์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิจิต นรสงห์ ผู้อ านวยการ
กองช่าง ขอเรียนว่าจุดที่จะด าเนินการอยู่ที่ใต้ฝายบ้านเขวาติดกับต าบล         
ปราสาทเยอ การก่อสร้างเป็นไปตามแบบของกรมชลประทานโดยวางท่อลอด 
จ านวน 2 ช่อง ท่อขนาด 60 เมตร โดยการว่างท่อต้องวางไม่ต่ ากว่าระดับ                   
กักเก็บน้ า เพราะเราต้องกักเก็บน้ าไว้ในฝายของเราด้วย ขอน าเรียนที่ประชุม
เท่านี้ครับ  

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2 ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของพ้ืนที่นั้นไม่มี
ปัญหาอะไร แต่ท่านต้องไปถามเจ้าของนา ฝ่ายท้องที่และชาวบ้านเขวาก่อนว่า
เขาจะใหล้งท่อหรือไม่ เพราะผมก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ครับ 

ตัวแทนจาก อบต. พรหมสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านผู้ ร่วมประชุมทุกท่าน  ชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบหนักเพราะก่อนที่จะมีการสร้างฝายมากักเก็บน้ าไว้นั้น  น้ าที่ ไหลมา
จากบ้านปราสาทเยอก็ไหลผ่านมาจนถึงห้วยทา ถ้ าไม่มีน้ ามาจากตรงนี้จะท าให้
ชาวบ้านไม่มีน้ าในการท าการเกษตรมากกว่าพันไร่   จึงได้น าเรื่องนี้มาเสนอ
เพ่ือให้สภาได้พิจารณาครับ 

นายเฉลียว แก้วหิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายเฉลียว แก้วหิน ปลัด อบต.สุขสวัสดิ์ ตามที่ อบต. พรหมสวัสดิ์ ขอลงท่อ
ระบายน้ านั้น  ทาง ผอ.กองช่างได้ส ารวจพ้ืนที่แล้วสามารถด าเนินการได้ แต่มี
ข้อจ ากัดอยู่ 2 ข้อ คือ ต้องด าเนินการตามแบบของชลประทานเพ่ือไม่กระทบ
กับสันฝายและต้องวางท่อไม่ต่ ากว่าระดับกักเก็บน้ าของฝาย  ซึ่งก่อนที่จะท าได้
ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน  เพราะเป็นการท ากิจการนอกเขตครับ 

ตัวแทนจาก อบต. พรหมสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าสภา อบต.สุขสวัสดิ์
อนุมัติให้ผ่านแล้วผมจะได้เชิญท่านผู้น าหมู่บ้านต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนมา
ประชุมประชาคมชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนกับพี่น้องบ้านเขวาครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ถ้าไม่มีผมจะขอมติว่าสภาฯ จะอนุมัติให้ อบต.
พรหมสวัสดิ์ วางท่อผันน้ าจากฝายบ้านเขวาหรือไม่  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

 




