




รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 

วันที่ 14 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 
6. นายสุทิน  วิจิรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด 



~ 2 ~ 

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 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 2 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    

พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 
1.2  การพิจารณาปรึกษาหารือเรื่องที่ทิ้งขยะ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562        
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                    
พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 

ประธานสภาฯ วันนี้เราจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ว่ามีผู้มายื่นแปรญัตติหรือไม่ 

นายถวิล สีฟ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายถวิล สีฟ้า ส.อบต.ม.1  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                    
ขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์                
ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
ได้มีมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ตามค าสั่งสภา 
อบต.สุขสวัสดิ์ ที่ 2/2557 และสภาฯ มีมติให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม
ในการท าหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบกับ
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สภาฯ ได้ก าหนดเวลาให้มีการยื่นหนังสือเพ่ือขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่จนสิ้นสุดเวลาที่ก าหนดแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใดยื่นหนังสือเพ่ือขอแปรญัตติ             
แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดใน          
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว                   
ที่ประชุมมีมติยืนยันตามร่างเดิม ดังนั้น จึงได้ส่งร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว             
มา เพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอต่อสภาฯ และพิจารณาในวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านถวิล สีฟ้าที่ได้รายงานให้สภาฯ ทราบ มีท่านใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติยืนยันตามร่างเดิม และการ
พิจาณาในวาระที่ 2 เป็นอันผ่านเรียบร้อย  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 
3 ที่ประชุมสภาฯจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ขอมติครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

3 .2  การพิจารณาปรึกษาหารือเรื่องที่ทิ้งขยะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกอภิปรายชี้แจงต่อรายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ขอเสนอ
การพิจาณาปรึกษาหารือเรื่องที่ทิ้งขยะของต าบลสุขสวัสดิ์  เบื้องต้นได้ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษในการที่จะขอใช้
สถานที่ทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลเมือง ซึ่งจะต้องมีการเสียค่าบริการในการน าขยะ
ไปทิ้งเป็นรายเดือนด้วย แต่ เราก็ไม่สามารถที่จะน าขยะไปทิ้งได้ทุกวัน                   
จึงจ าเป็นต้องหาที่พักขยะไว้ก่อนที่จะรวบรวมไปทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ               
ในฐานะที่ท่านสมาชิกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง จึงอยากเรียนถามทุกท่าน
ว่าจะมีพ้ืนที่ไหนบ้างที่เป็นพ้ืนที่ว่างและเป็นที่สาธารณะ พอที่จะสามารถน ามา
ท าเป็นที่พักขยะก่อนจะน าส่งไปเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพ่ือก าจัดต่อไปครับ             
ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการท าเป็นที่พักขยะนั้น ก็จะต้องผ่านการประชาคมของ
หมู่บ้านในพ้ืนที่นั้นก่อนด้วย โดยวิธีการท าอาจจะท าเป็นหลุมหรือโรงเรือน             
ซึ่งยังไม่ได้ระบุแน่นอน  

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2 ผมขอเสนอที่ป่าหนองไผ่ครับ 

ประธานสภาฯ คงไม่มีท่านไหนเสนอเพ่ิมเติมอีก  ขอเชิญท่านนายกเสนอตามที่สมควรเพ่ือให้
ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาครับ 
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นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ             
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ อันดับแรกขอปรึกษา
ท่านสมาชิกที่อยู่โซนบ้านเขวา บ้านจังเอิญว่าที่ป่าโคกโนนบกยังมีที่ว่างไหมและ
อีกที่คือที่ป่าโคกพะแวะตรงจุดที่เคยมีชาวบ้านไปบุกรุก ขอน าเรียนว่าเราจะท า
ตรงจุดนั้นจะท าเป็นใหญ่มาก จะใช้เป็นที่พักขยะอาจจะเป็น 2 สัปดาห์หรือหนึ่ง
เดือน เราถึงจะน าขยะไปทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ถ้าเป็นตรงที่ป่าโคกพะ
แวะนั้นจะไม่ใกล้กับที่ชุมชนและแหล่งน้ า แต่ก็ขึ้นอยู่กับมติสภาฯ ว่าเห็นชอบ
หรือไม่เราถึงจะได้ออกไปประชาคมครับ 

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2 ตามที่ท่านนายกได้เสนอป่าโคกโนนบกนั้น 
ขอแจ้งว่าคงไม่มีที่ว่าเพราะชาวบ้านท านาหมดครับ 

นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสังเวียน ประถมภาส ส.อบต.ม.8 ที่ทิ้งขยะถ้าเป็นที่ป่าโคกพะแวะเราท า
ที่กันไม่ให้น้ าไหลลงคลองและท าถนนข้ามก็น่าจะได้  เพราะทางทิศใต้ของป่า
โคกพะแวะที่เคยถูกบุกรุกมีพ้ืนที่กว้าง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาคมของชาวบ้าน
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ท าที่ท้ิงขยะที่ป่าโคกพะแวะของให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2 ตามท่ีมี อบต.พรมสวัสดิ์ ได้มีหนังสือมาขอ
ผันน้ าจากฝายบ้านเขวานั้น จึงได้มีการประชาคมที่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
เวลา 15.00 น. ที่บ้านเขวา ท่านนายก อบต. พรหมสวัสดิ์มาขอเปิดน้ าลงท่อ
ขนาด 80 เมตร ชาวบ้านก็ให้เปิดครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องท าเป็นคูกันน้ าริมห้วย
ทางทิศใต้  เพราะถ้าเปิดเลยอาจจะท าให้น้ าท่วม ท าให้วันนั้นประชาคมยังไม่
ผ่านเพราะต้องรอดูว่า อบต.พรหมสวัสดิ์ จะหางบประมาณมาท าคูหรือได้
หรือไม่  เรื่องต่อไปคือถนนสายไปบ้านโนนสว่าง เป็นหลุมเป็นบ่อมาก ขอเป็น
หินคลุกประมาณ 5 รถ ไปลงหลุมใหญ่ 3 - 4 หลุม อีกเรื่องคือน้ าประปา ช่วงนี้
น้ าคลองจังเอิญลดลงมาก อยากให้ท่านผู้บริหารเร่งหางบประมาณเพ่ือ                   
เจาะบาดาลก่อนที่ชาวบ้านจะไม่มีน้ าใช้ครับ อีกเรื่องคือท่านผู้ใหญ่บ้านสลักได
ฝากมาว่าเมื่อไหร่จะไปเจาะประปาให้เพราะน้ าบาดาลก็ลดลงแล้วไม่มีน้ าจะใช้
แล้วครับ 
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นายประหยัด โยธี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายประหยัด โยธี ส.อบต.ม.11 น้ าประปาบ้านแขมไม่ไหลหลายหลังคาเรือน 
ชาวบ้านก็อยากใช้น้ า เพราะน้ าบาดาลก็สูบไม่ขึ้นแล้ว ฝากท่านผู้บริหารดูแล
เรื่องนี้ด้วยครับ  

นายทวี โยธี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายทวี โยธี ส.อบต.ม.1 ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารและกองช่างว่าปี
ต่อไปถ้าหมู่บ้านใดมีการลงงานก่อสร้างก็ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบไปดูเวลาผู้รับเหมา
ท าด้วย ถ้าให้สมาชิกไปดูก็ไม่สามารถบอกผู้รับเหมาได้เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยง
ข้องในการตรวจรับงาน อีกเรื่องคือประปาในช่วงที่น้ าลดตะกอนเยอะ               
อยากฝากไปถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลให้มากกว่านี้   อีกเรื่องคือถนนสายบ้าน
โพนปลัด-ทุ่งเจริญ ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ฝากท่านผู้บริหารดูแลด้วยครับ 

นายนิกร ทองย่อย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนิกร ทองย่อย ส.อบต.ม.4 ฝากถึงผู้บริหารเรื่องน้ าประปาที่หนองเหล็ก
ในช่วงนั้นขุ่นเป็นตะกอน จึงได้สอบถามมายังกองช่าง ทราบว่าตะแกรงรั่ว       
ถ้าจะซ่อมแซมต้องหยุดการใช้น้ าประปา แต่ตอนนี้ ไม่ได้ใช้น้ าประปามา
ประมาณ 3 เดือนแล้ว เพระน้ าแห้ง  อยากฝากผู้บริหารให้ด าเนินการซ่อม
ตะแกรงก่อนที่จะมีน้ าใช้  เพราะตอนที่มีน้ ามาจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้ 

นายพิสรรณ์ จันเทพา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายพิสรรณ์ จันเทพา ส.อบต.ม.7 เรื่องการซ่อมแซมถนนภายในต าบล             
อยากให้ผู้บริหารเร่งด าเนินการด้วย เพราะชาวบ้านถามมาเยอะครับ  

นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสังเวียน ประถมภาส ส.อบต.ม.8 ฝากถึงผู้บริหารให้รีบหางบประมาณมา
ลงท่อที่หนองคูเวลามีฝนตกมาจะได้มีน้ ามาเติมที่หนองคู ถ้าน้ าในหนองคูมาก
ขึ้นจะได้ไม่เป็นปัญหาในปีต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกได้อภิปรายตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ของท่านสมาชิกครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ               
ขออนุญาตอภิปรายตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิก เรื่องแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้
ให้กองช่างส ารวจข้อมูลว่ามีถนนเส้นใดที่จะต้องด าเนินการซ่อมแซมบ้าง        
โดยการซ่อมแซมครั้งนี้จะเน้นการใช้หินคลุก  เพราะส่วนมากเป็นถนนที่เชื่อม
ต่อไปทุ่งนา และขอความร่วมมือท่านสมาชิกแจ้งที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างว่ามี
ถนนเส้นใดที่ได้รับความเดือดร้อน จะได้ให้ทางกองช่างออกไปส ารวจและเร่ง
ด าเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุด  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของน้ าประปาซึ่งทุกหมู่บ้าน
มีปัญหาเดียวกันคือประมาณน้ าจากแหล่งผลิตน้ าประปาลดลง เนื่องจากปัญหา
ภัยแล้ง อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องการช่วยกัน
ประหยัดใช้น้ าเพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าน้ าจากแหล่งน้ าที่ใช้ผลิต
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ประปาจะหมดไปเมื่อใด  และไม่อยากให้เหมือนที่อ่ืนๆ ที่ต้องประกาศหยุด         
การผลิตน้ าประปาเนื่องจากไม่มีน้ าจะมาผลิตประปาแห้ง  ในส่วนกรณีบ้านแขม
หลังจากที่มีน้ าประปาแล้วนั้น ทราบว่าพ่ีน้องประชาชนไม่มีความประสงค์ที่จะ
ใช้น้ าประปาในขณะนั้น  จึงไม่ได้ด าเนินการต่อ  และตอนนี้ได้ทราบจาก
ชาวบ้านบางส่วนและจากท่านสมาชิกว่ามีความต้องการใช้น้ าแล้ว  ต่อไปจะได้
เร่งด าเนินการให้สามารถใช้น้ าให้เร็วที่สุด และในกรณีตะแกรงกรองน้ าที่           
หนองเหล็กจะก าชับกองช่างให้เร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด เรื่องสุดท้ายคือการท า
ท่อเพ่ือที่จะส่งน้ าจากแหล่งการเกษตรลงสู่หนองคูนั้น ในกรณีที่ เราจะท่อจาก
พ้ืนที่ท าการเกษตรนั้นเกรงว่าอาจจะมีสารเคมีต่างๆ ที่ไหลมาพร้อมกับน้ าซึ่งน้ า
ตรงนั้นเราก็ใช้ผลิตประปาด้วย จึงขอศึกษาปัญหาผลกระทบเพ่ิมเติมก่อนที่จะ
ด าเนินการครับ 

นายตุ้ม  บุทธนา       กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายตุ้ม  บุทธนา รองนายก อบต.
สุขสวัสดิ์  ขออนุญาตเพ่ิมเติมกรณีท่ี อบต.พรหมสวัสดิ์ ได้เสนอขอวางท่อผันน้ า
จากฝายบ้านเขวานั้น เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมาผมและท่านรองชานนท์ 
ได้รับมอบจากท่านนายกฯ ให้ เข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกับ อบต.                
พรหมสวัสดิ์ที่บ้านเขวา ผลการประชาคมปรากฏว่าถ้าจะสร้างจริงๆ ทาง อบต.
พรหมสวัสดิ์ต้องสร้างถนนมากั้นน้ าไว้ก่อน เพราะถ้าไม่สร้างถนนมากั้นน้ าไว้
ผลกระทบจะมาตกอยู่ที่ชาวบ้านเขวา  เรื่องน้ าประปาบ้านพะแวะเหนือช่วงนี้น้ า
วิกฤต เพราะน้ าในหนองคูปีนี้แล้งยาว  ซึ่งก็บางส่วนก็เนื่องจากชาวบ้านปลูก
ข้าวโพดและท านาปรัง ปีต่อไปก็คงต้องพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป ในส่วนของ
การวางท่อผันน้ า ก็ต้องตรวจระดับสารเคมีก่อนว่าจะผ่านไหม ขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายสุนทร โกฎิทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสุนทร โกฎิทอง รองประธานสภา อบต.สุขสวัสดิ์ ส าหรับบ้านสลักได    
ฝากถึงท่านผู้บริหารขอหินคลุกไปลงถนนรอบหมู่บ้านทางทิศใต้ จากบ้านนาย       
ค าผง ไกแ่ก้ว - บ้านนางน้อย บุญธรรม ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสุกัญญา รัตนรัก ผู้อ านวยการกองคลัง  มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง
คือ เรื่องรายรับและเรื่องรายจ่าย สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 เราได้ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ 32,500,000 บาท ในขณะนี้มีรายรับเข้ามาที่ 30,538,687.52 
บาท ซึ่งเหลืออีก 2 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ ก็ยังมีภาษีต่างที่ต้องเข้ามา     
และคาดว่าที่เหลือน่าจะประมาณสามล้านกว่า ซึ่งก็จะเกินที่เราประมาณการไว้ 
ท าให้เรามีเงินสะสมเพ่ิมขึ้น  ส่วนเรื่องรายจ่ายโครงการต่างๆ ในหมวดงบลงทุน 
เราได้ด าเนินการเกือบครบทุกโครงการแล้ว ขอแจ้งกับท่ีประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ 

 




