




 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  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 าบลสุขสวัสดิ ์
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.  นายสมพร ตรีชัยรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15.  นายชายตะวัน โพนปลัด  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
16. นายอริยะเดช  สายแก้ว  นิติกรช านาญการ 
17. นายศรัญย์ ศรัทธา  นักจัดการงานทั่วไป 
18. นางสาวกาญพิชชา บังเอิญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
19. นายศรชัย ศรีโสดา  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
20. นายสุบิน  รุ่งแสง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 1 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับแก้ไขหรือเพ่ิมเติม       

ฉบับที่ 4  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2561           
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี
ผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   ฉบับแก้ไขหรือเพ่ิมเติม       
ฉบับที่ 4  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ 
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นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       

ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ขออนุญาต
เสนอญัตติต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564   ฉบับแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
ได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                      
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา                               
ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อย
แล้วนั้น  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนา             
ตามโครงสร้างการแบ่งงาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
อยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน 
และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการ
เงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 
อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ อีกทั้งยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/
โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2564) 
1. เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมาก
ที่สุด 
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2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

3.  ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
สุขสวัสดิ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่และชุมชนที่
เพ่ิมขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลสุขสวัสดิ์ และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –                  
พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 4 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9                              
ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ  22              
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย  

 เ มื่ อ แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ที่ เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ แ ล้ ว                                 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้”     

ข้ อ  10  ให้ เ พ่ิ มคว ามต่ อ ไปนี้ เ ป็ น  ข้ อ   22 /1   และข้ อ   22 /2                         
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 

“ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย 

เมื่ อแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บควา มเห็นชอบแล้ ว                       
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ  22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาลและ
บายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

องค์การบริหารส่ วนต าบลสุขสวัสดิ์  ได้ ด า เนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่กล่าวมา
ข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 4) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ เพ่ือแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ทราบ และใช้เป็นกรอบในการ
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  ต่อไปจะเป็นโครงการที่เพ่ิมเติมมาในแผน
ฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสันฝาย 
บ้านโพนปลัด 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค 

สูง 0.50 ม. 
ยาว 28 ม. 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล 
บ้านสลักได ขนาด 6 น้ิว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ผลิตน้ า 
ประปาเพื่ออุปโภค 

จ านวน 1 บ่อ - 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาเพื่อ
อุปโภค 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล 
บ้านหนองอิไทย ขนาด 6 น้ิว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ผลิตน้ า 
ประปาเพื่ออุปโภค 

จ านวน 1 บ่อ - 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาเพื่อ
อุปโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล 
บ้านพะแวะเหนือ  
ขนาด 6 นิ้ว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ผลิตน้ า 
ประปาเพื่ออุปโภค 

จ านวน 1 บ่อ - 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาเพื่อ
อุปโภค 

กองช่าง 

5 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล 
บ้านเขวา 
ขนาด 6 นิ้ว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ผลิตน้ า 
ประปาเพื่ออุปโภค 

จ านวน 1 บ่อ - 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาเพื่อ
อุปโภค 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตท่อเมน 
ประปาขนาด 3 นิ้ว จาก 
บ้านพะแวะเหนือ- 
บ้านหนองยาว 

เพื่อขยายระบบ
ประปาให้ทั่วถึง 

ยาว 200 เมตร - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า
จากระบบประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 6 โครงการ - 390,000 390,000 390,000  
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โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างขยาย 
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
จากฟาร์มปลานางหนูปัด 
-ที่นานายปัญญา   
บ้านโพนปลัด 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย  
600 เมตร 

- 162,000 
 

162,000 
 

162,000 
 

จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรใช้ 

การไฟฟ้า 
อ.ขุนหาญ 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
เพื่อการเกษตร บ้านเขวา- 
หนองโบสถ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อท า
การเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
1,000 เมตร 

- 300,000 300,000 300,000 1 สาย เกษตรกรได้ใช้ 
ไฟฟ้าเพื่อท า
การเกษตร 

การไฟฟ้า 
อ.ขุนหาญ 

รวม 2 โครงการ - 462,000 462,000 462,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะแยก 
ประเภทพร้อมชุดช้ันวางถังขยะ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

ประชาชนต าบลสุข
สวัสดิ์ หมู่ที่ 1- 12 

- 200,000 200,000 200,000 30 จุด ชุมชนในต าบลสุข
สวัสดิม์ี
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - 200,000 200,000 200,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร 
บริการน้ าดื่มผู้มาติดต่อราชการ 
 

เพื่อบริการน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชน 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 4 เมตร 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย 
กว่า 8 ตารางเมตร 

- 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนต าบล
สุขสวัสดิ์ได้รับ
บริการน้ าดื่มที่
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร 
เก็บขยะอันตราย 

เพื่อเก็บขยะ
อันตรายที่ได้จาก
ชุมชนเพื่อรอส่ง
ต่อท าลาย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
สูง 3 เมตร 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 18 ตารางเมตร 

- 100,000 100,000 100,000 จ านวนขยะ
อันตรายถูก
ท าลายอย่างถูก
วิธี 

ประชาชนต าบล
สุขสวัสดิ์มสีุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและบริการประชาชน 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างที่จอดรถขยะ เพื่อเป็นท่ีจอดรถ
ขนขยะ 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
สูง 3 เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง มีที่จอดรถขยะที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ  220,000 220,000 220,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



~ 12 ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือใช้ในการ

บริการประชาชน 
โครงการจัดซื้อ
เครื่องกรองน้ า 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องอ่านบัตร
ประชาชน 
จ านวน 4 เครื่อง 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดซื้อผ้า
คลุมโต๊ะส าเร็จรูป 
จ านวน 20 ผืน 

- 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ส านักงานปลัด 

 4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ีพลาสติก 
จ านวน 100 ตัว 

- 15,000 15,000 15,000 ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดซื้อผ้า
คลุมเก้าอ้ี 
จ านวน 100 ผืน 

 5,000 5,000 5,000 ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - 75,000 75,000 75,000  
 



 
 

โครงการทั้งหมดนี้คณะกรรมการพัฒนาต าบลได้มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว                                   
คณะผู้บริหารจึงได้น าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือที่จะได้พิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดท่ีมีข้อสงสัยจะสอบถามท่านนายกหรือไม่ เชิญครับ 

นายไพบูลย์  ขันทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                         
ผมนายไพบูลย์  ขันทอง ส.อบต. หมู่ที่ 10  เรื่องโครงการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ
ส าเร็จรูปจ านวน 20 ผืน งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท  เฉลี่ยแล้วผืนละ  
750  บาท ผมว่าแพงเกินไป  ส่วนโครงการจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 10 ผืน 
บาทงบประมาณท่ีตั้งไว้ 5,000 บาท  เฉลี่ยแล้วผืนละ 50 บาท  ผมว่าถูกเกินไป
ครบั 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ าไม่มีเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                  
ขอน าเรียนว่าเป็นการเสนอโครงการต่างๆ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนฯ  แต่ยังไม่มีการ
อนุมัติงบประมาณ กรณีโครงการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่า
มันแพงเกินไปนั้น  ครุภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคากลางก าหนดไว้ว่าเราสามารถซื้อได้
ราคาไม่เกินเท่าไหร่  เมื่อถึงเวลาเสนอขออนุมัติงบประมาณท่านสมาชิกก็
สามารถอภิปรายลดงบประมาณลงได้ตามความเหมาะสม  ส่วนเรื่องผ้าคลุม
เก้าอ้ี ท่านก็ได้อภิปรายว่าราคามันถูกเกินไป ก็ขอเรียนว่าเป็นแบบเดียวกันกับ
ผ้าคลุมโต๊ะ คือยังไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ  ซึ่งก็ได้สอบถามกับผู้ที่ได้
ด าเนินการจัดท าแผนคือหัวหน้าส านักปลัด แจ้งว่าเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณ 
ท่านสมาชิกอาจจะเพ่ิมเป็นผืนละ  บาทก็ได้  ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกจะพิจารณา 
ผู้บริหารไม่ขัดข้องอะไรครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้อภิปรายเพิ่มเติมครับ 

หัวหน้าส านักปลัด กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสุทิน  วิจิรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด ขอแจ้งเพ่ิมเติมในโครงการที่เสนอขอ
ปรับปรุงในครั้งนี้  ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 61 ผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอ้ีไม่มี
ในรายการ จึงจ าเป็นต้องสืบราคาในท้องตลาด ซึ่งได้ท าการสืบค้นผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต ราคาของผ้าคลุมโต๊ะจะอยู่ที่ 500 – 800 บาท  จึงได้ตั้งราคา
กลางๆ ไว้ที่ 750  บาท  เมื่อถึงเวลาที่เราจะท าข้อบัญญัติหรือท่านผู้บริหารมี
ความประสงค์ที่จะจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 นี้ เราก็จะได้จัดท าคุณลักษณะ
ว่าขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ ถึงจะได้ราคาที่ก าหนด  ส่วนผ้าคลุมเก้าอ้ีก็ได้สืบค้น
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ราคาจากอินเตอร์เน็ตเช่นกัน ราคาส่งจะอยู่ที่ผืนละ 45 บาท แต่ก็จะขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของเนื้อผ้าว่าจะดีขนาดไหน  จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 50 บาท ซึ่งการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯว่าจะพิจารณาลดหรือเพ่ิม
ตามสมควรครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีจะของมติที่ประชุม
สภาฯครับ  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ เชิญ
ครับ 

นายนิกร ทองย่อย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนิกร ทองย่อย ส.อบต.ม.4 เรื่องระบายน้ า บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4                    
เคยได้รับงบประมาณลงท่อระบายน้ าตั้งแต่ปี 2559 แต่มาไม่ถึงตรงสี่แยก                   
เพราะเมื่อประมาณ ปี 2560 – 2561 ชาวบ้านได้ถมที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ร่องระบาย
น้ าตรงนั้นระบายน้ าไม่ถึงสี่แยก  ในปีงบประมาณ 2562 นี้จึงอยากจะขอท่อ
ระบายน้ าขนาด 60 X 100 เมตร จ านวน 11 ท่อน  เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาก่อนที่
ฤดูฝนจะมา ขอบคุณครับ  

นางสาวนัฐทอง  ภาษี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                         
ดิฉันนางสาวนัฐทอง  ภาษี ส.อบต. หมู่ที่  10  อยากถามท่านผู้บริหารว่า
โครงการรั้วคาวบอยของบ้านระหารจะด าเนินการท าเมื่อไหร่ เพราะบ้านระหาร
มีการประชุมทุกเดือน ชาวบ้านก็สอบถามมาว่าจะด าเนินการได้วันไหน อยาก
ทราบความชัดเจนจากท่านผู้บริหารค่ะ 

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต. หมู่ที่ 2  อยากจะเรียนถามท่านนายกสืบเนื่อง
จากที่ท่านผู้บริหารได้ไปประชาคมที่บ้านเขวาแล้วได้บอกกับพ่ีน้องประชาชนว่า   
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2562  ส าหรับก่อสร้างหรือปรับปรุง
ถนนสายบ้านโพนปลัด – บ้านเขวา  ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ได้สอบถามมาแล้ว
นะครับว่าจะด าเนินการก่อสร้างได้เมื่อไหร่ อีกเรื่องคือท่อประปาแตกบริเวณ
แยกทางเข้าบ้านเขวา ช่างก็เอายางรถไปรัดไว้ ตอนนี้น้ ามันก็พุ่งออกมาอีก ฝาก
กองช่างด าเนินการแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณครับ  
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นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          

ผมนายสังเวียน ประถมภาส ส.อบต. หมู่ที่ 8 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านนายก
ช่วยผลักดันถนนสายพะแวะใต้ – ปราสาทเยอ และถนนสายพะแวะใต้ –            
ถนนพยุห์ขุนหาญ บัดนี้ถนนทั้งสองสายก็ด้ด าเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นแล้ว 
เพราะการใช้ถนนสองเส้นนี้ล าบากมานานแล้ว  ขอขอบคุณท่านนายกมากๆ 
ครับ  และโครงการในปีงบประมาณ 2562 โครงการท่อระบายน้ า อยากฝากถึง
ท่านนายกว่า ถ้ามีงบประมาณก็ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ  เพราะถ้าถึง
ช่วงฤดูฝนจะท าให้ท างานล าบาก หรือท าก็จะไม่ได้มาตรฐานเหมือนช่วงที่ไม่มีน้ า             
ฝากท่านผู้บริหารดูแลให้ด้วยครับ 

นายพิสรรณ์ จันเทพา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายพิสรรณ์ จันเทพา ส.อบต. หมู่ที่ 7 อยากสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนน
สายจากสี่แยกบ้านหนองทุ่ม – ถนนรอบหมู่บ้านหนองไผ่ ที่ผมส่งโครงการไป
เป็นซ่อมแซมถนนลงหินคลุก แต่ที่ท าเป็นเกรดถนนไม่มีลงหินคลุก ท าให้น้ าท่วม
ขังเหมือนเดิม ฝากถึงท่านผู้บริหารด้วยครับ น่าจะลงหินคลุกให้ด้วย                
ขอบคุณครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนายประหยัด โยธี ส.อบต. หมู่ที่ 11 อยากสอบถามท่านนายกเรื่องขุด
ลอกหนองควายจ่อย จะได้ด าเนินการตอนไหนครับ ถ้าได้ด าเนินการในช่วงนี้          
จะได้สูบน้ าออก ถ้าไม่รีบด าเนินการน้ ามาก็จะไม่ได้ขุดอีก ฝากท่านนายกด้วย
ครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ              
ได้ตอบข้อซักถามของทางสมาชิก เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ขอตอบ
ข้อซักถามของทางสมาชิกครับ เรื่องแรกคือเรื่องท่อระบายน้ า ขอให้ท่านสมาชิก
ได้เขียนค าร้องกับกองช่างได้เลย เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่สามารถ
ด าเนินการได้เลย ก่อนที่จะมีมวลน้ าจ านวนมากมา เรื่องต่อไปเรื่องโครงการ
ก่อสร้างรั้วคาวบอย เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณที่ผ่านมางบประมาณที่เข้า
มายังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ แต่ตอนนี้มี
งบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการตามโครงการต่างๆ แล้ว  ซึ่งตอนนี้ได้
มอบหมายให้กองช่างได้ท าแบบรูปของโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ทุก
โครงการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ แล้วเมื่อแบบรู้นี้เสร็จก็จะได้ด าเนินการ
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จัดหาผู้รับจ้างต่อไป เรื่องต่อไปคือเรื่องถนนสายบ้านโพนปลัด – บ้านเขวา             
ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นโครงการที่ เกินศักยภาพ  จึงได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุ
นงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากจังหวัดศรีสะเกษโดย
ผ่านอ าเภอไพรบึง  และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลปรากฏว่า
เราได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจากกลุ่มจังหวัด
มาในเวลาที่ ใกล้ เคียงกัน ท าให้ เราต้องส่งคืนงบประมาณตัวใดตัวหนึ่ ง                    
จึงได้ส่งคืนงบที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
และงบประมาณท่ีเหลือจากกลุ่มจังหวัดตอนนี้เราได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
และจะเร่งให้ผู้รับจ้างมาด าเนินการให้เร็วที่สุดอีกเรื่องคือท่อประปาแตกที่
ทางเข้าบ้านเขวา  จะก าชับให้ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด ต่อมา
คือเรื่องโครงการลงท่อระบายน้ าที่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2562  
ตอนนี้ได้ให้ทางกองช่างด าเนินการจัดท าแบบรูปทุกโครงการให้แล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์นี้  ถ้ากองช่างท าเสร็จก็จะได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างต่อไป ต่อมาคือเรื่อง
การซ่อมถนนจากบ้านหนองอิตู้ – ถนนเส้นรอบบ้านหนองไผ่ เรียนท่านสมาชิก
ว่าตอนนี้ได้ด าเนินซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ ด าเนินการซ่อมทั้งหมด 21 สาย
ด้วยกัน  โดยแจ้งให้ทางกองช่างจัดสรรให้ได้เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน ซึ่งการ
จัดสรรแต่ละหมู่บ้านจะให้ท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงอีกที แล้วเมื่อ
ด าเนินการเสร็จก็จะได้ให้กองช่างด าเนินการส ารวจว่ายังมีถนนเส้นใดที่ตกหล่น
ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม   ให้รีบรายงานผู้บริหารจะได้ด าเนินการน างบประมาณ
ก้อนใหม่มาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการขุดลอกหนอง
ควายจ่อย ขอเรียนเหมือนเดิมว่าถ้ากองช่างท าแบบรูปแล้วเสร็จก็จะด าเนินการ
หาผู้รับจ้างมาด าเนินการทุกโครงการให้เร็วทีสุด   

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีท่านใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนายประหยัด โยธี ส.อบต. หมู่ที่ 11 เรื่องโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ที่บ้านหยอด เหลืออีกประมาณ 15 เมตร ที่ยังไม่ได้ลงท่อ  อยากเสนอเพ่ิมเติม
ให้ทางกองช่างลงไปดู ให้ด้วยครับ  อีกเรื่องคือเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่                     
บ้านสุขสวัสดิ์  มีการมาด าเนินการติดตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2561 แล้วก็เงียบหายไม่มา
ด าเนินการต่อ  ชาวบ้านก็ได้สอบถามมา ฝากท่านผู้บริหารติดตามให้ด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอสอบถามเรื่อง

น้ าประปาเพราะชาวบ้านสอบถามมาว่าน้ าประปาบ้างวันก็ใสบางวันก็ขุ่น            
การผลิตน้ าประปามีการใส่สารส้มยังไงบ้าง ผมก็ตอบค าถามกับชาวบ้านไม่ได้              
จึงอยากจะถามเรื่องนี้กับทางกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                         
ผมนายวิจิตร์ นรสิงห์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ก่อนอ่ืนขอตอบเรื่องการซ่อมแซม
ถนนตอนนี้ทางผู้รับจ้างมีงานเยอะ ติดอยู่ที่เทศบาลส าโรงพลัน  ก็ต้องรอไปก่อน
ครับ เพราะผู้รับจ้างมีรายเดียว ส่วนเรื่องโครงการตามข้อบัญญัติที่ท่านนายกให้
ท าแบบรูปทุกโครงการ ตอนนี้ก าลังค านวณพ้ืนที่ ถ้าโครงการไหนเสร็จก็จะ
ทยอย ส่งแบบให้วิศวกรรับรองแบบ แล้วจะส่ง ให้พัสดุด าเนินการต่อไป               
ส่วนเรื่องน้ าประปามันเป็นช่วงเวลาถ้าน้ าหมดมันต้องส ารองน้ า แล้วก็ผลิต 
ในช่วงนั้นต้องใส่สารส้ม  อาจจะเป็นตรงที่ผู้ดูแลที่ดูแลไม่ตลอด  จะก าชับให้
ผู้รับผิดชอบดูแลดีกว่านี้ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการช่างที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบ มีท่านใดที่จะ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

นายสุนทร โกฏิทอง    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                  
ผมนายสุนทร โกฏิทอง  รองประธานสภาฯ อยากสอบถามท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านว่าการเข้าประชุมไม่ท่านไหนมาประชุมบ้าง หรือคนไหนลา                     
วันนี้มาประชุมครบไหม  ขาดไปกี่คน ฝากท่านประธานเรื่องนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านผู้อ านวยการ                                       
กองคลังอภิปรายต่อที่ประชุมครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                         
ดิฉันนางสุกัญญา  รัตนรัก  ผู้อ านวยการกองคลัง  มีเรื่องที่จะน าเรียนที่ประชุม 
3  เรื่องด้วยกันค่ะ  เรื่องแรกตามที่เราได้ประมาณการรายรับไว้ที่  32,500,000 
บาท ซึ่งตอนนี้เรามีรายรับเข้ามาจากที่เราจัดเก็บเองและเงินอุดหนุนทั่วไป                     
ณ วันที่31 มกราคม 2562  มีรายรับเข้ามาทั้งสิ้นจ านวน 15,100,861.76 บาท 
และมีรายจ่ายทั้งหมดจ านวน 9,295,829.29 บาท  ท าให้ตอนนี้มีรายรับสูงกว่า
รายจ่ายจ านวน 5,805,032.47 บาท เรื่องที่สองคือช่วงนี้เป็นช่วงการจัดเก็บ
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้จัดเก็บและน ามา
ส่ง ในส่วนของภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนในบ้างส่วนก็จะมีการออกไปเก็บ                     
ฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าผู้ใดช าระภาษีบ ารุงท้องที่ เกิน
ก าหนดเดือนเมษายนไปต้องมีค่าปรับร้อยละสองต่อเดือน  เรื่องสุดท้ายคือเรื่อง
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งบอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับการจัดสรรมาตัวแรกคือการติดตั้ง DLTV             
เราได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ตัวที่สองคือรถบรรทุกขยะตอนนี้ก็ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว อยู่ในช่วงอุทธรณ์ 7 วัน หลังครบ 7 วันก็จะได้เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา 
ตัวที่สามคือก่อสร้างสนามกีฬาตอนนี้ก็ ได้ขายแบบโดยการประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นก็จะได้พิจาณาผลจึงจะเรียกผู้รับจ้างมาสัญญาได้   

ผู้อ านวยการกองการศึกษา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                         
ดิฉันนางราตรี  เงินดี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ค่ะ เรื่อง
จ านวนนักเรียนใน ศพด. ตอนนี้มีเด็กท้ังหมด 75 คนค่ะ แต่ลงในระบบมี 70 คน 
เพราะอีก 5 คนมาสมัครช้า  แต่เราก็ได้รับไว้  เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนใน
ปี 2562   ยังไม่ได้มีการประชุมว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงไหน  ซึ่งถ้าได้ข้อสรุป
ยังไงจะท าเป็นหนังสือแจ้งไปอีกทีค่ะ  และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้
ให้ความร่วมมือในการส่งหนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสุขสวัสดิ์เกมส์ที่ผ่านมาท าให้
โครงการส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอบคุณค่ะ 

นายนิกร ทองย่อย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนิกร ทองย่อย ส.อบต.ม.4 อยากฝากไปยังท่านผู้บริหารเรื่องความ
สะอาดหรือเรื่องอาหาร  ที่เด็กไม่สบายเป็นอิสุกอิใส มันเกิดจากเราไม่ได้ดูแล
ความสะอาดหรือเกิดจากตัวเด็กเอง ฝากเรื่องนี้ด้วยครับ 

นางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ดิฉันนางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม ส.อบต.ม.9 อยากสอบถามท่านผู้บริหารเรื่อง
โครงการศึกษาดูงาน  จะด าเนินการเมื่อไหร่คะ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ขอตอบ
ข้อซักถามของทางสมาชิกที่สอบถามมาเพ่ิมเติม  มีอยู่ 2 เรื่องด้วยกันครับ              
เรื่องแรกคือเรื่องการดูแลเด็ก ศพด. เพราะช่วงปลายปีที่ผ่านมามีเด็กป่วยเป็น         
อิสุกอิใสจนต้องปิด ศพด. ขอน าเรียนว่าการจะมีผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ดูแลความ
สะอาดและผู้รับจ้างประกอบอาหารซึ่งมีหน้าที่ในการท าช่วยในการดูแลความ
สะอาดของ ศพด. ร่วมกัน และได้มีการท าความสะอาดอยู่เป็นประจ าหลังเด็ก
เลิกเรียนทุกวัน แต่สาเหตุที่เด็กติดเชื้ออาจจะเป็นเพราะเด็กติดเชื้อมาจากที่อ่ืน 
และเข้ามาแพร่เชื้อให้เด็กคนอ่ืนต่อ หรืออาจจะเป็นว่ามีเชื้ออยู่ใน ศพด.                  
ก็เป็นได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปิด ศพด. เพ่ือที่จะท าความสะอาด ซึ่งต่อไป        
ก็จะได้ก าชับให้ทาง ศพด. ได้เข้มงวดในการท าความสะอาดมากขึ้น  ส่วนเรื่อง
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โครงการศึกษาดูงาน ขอเรียนว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ยังไม่ได้มีก าหนดว่า
จะด าเนินการเมื่อไหร่  เพราะก าลังหาที่ที่จะไปอยู่ ภายใต้แนวความคิดว่าเพ่ือ
ศักยภาพความสามัคคี ไปแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการท างาน  
และหาสถานที่ดูงานที่ไม่ไกลมากนัก ช่วยที่จะด าเนินการอาจจะเป็นปลายเดือน
มีนาคม ต้นเดือนเมษายน หรืออาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะรีบ
ด าเนินการให้เร็วที่สุด    

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบ  มีท่านใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสุทิน  วิจิรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการที่เราจะ
ด าเนินการประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคม  คือโครงการคลื่นที่ ประจ าปี 2562           
ซึ่งจะมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งประมาณเดือนเราได้
ด าเนินการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวไปแล้ว ในต าบลเรามีประมาณหนึ่งพัน
กว่าตัว และการให้บริการช าระภาษี บริการให้ค าปรึกษาต่าง เช่น  งานพัฒนา
ชุมชน งานนิติกร งานของกองช่างในเรื่ องของประปา ในเรื่องการทบทวน             
แผนสี่ปีซึ่งจะเป็นการไปสอบถามปัญหาของประชาชนโดยตรง  และเป็นการ
พบปะประชาชนของผู้บริหารด้วย 

นายบรรพต เที่ยงธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายบรรพต เที่ยงธรรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จะน าเรียนที่ประชุม
เกี่ยวกับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 มีกลุ่มที่กู้ไปแล้วทั้งหมด 13 
กลุ่ม มีกลุ่มที่ค้างช าระอยู่ดังนี้ 1. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านระหาร หมู่ที่ 10 ค้างช าระ
อยู่ที่ 54,000 บาท จากจ านวนเงินกู้ 100,000 บาท 2. กลุ่มทอผ้าไหมและท า
เห็ดเข็ม บ้านสลักได ค้างช าระอยู่ที่ 40,000 บาท  จากจ านวนเงินกู้ 70,000 
บาท 3. กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขวา ค้างช าระอยู่ที่ 24,000 บาท  จากจ านวนเงินกู้ 
35 ,000 บาท  4 .  กลุ่ ม เ งิน อุดหนุนอาชีพเกษตรกรรมบ้านโพนปลัด                  
ค้างช าระอยู่ที่ 23,000 บาท  จากจ านวนเงินกู้ 70,000 บาท 5. กลุ่มบ้าน                   
สุขสวัสดิ์  ค้างช าระอยู่ที่  30,000 บาท  จากจ านวนเงินกู้  70,000 บาท                       
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านจังเอิญ ค้างช าระอยู่ที่ 8,000 บาท  จากจ านวนเงินกู้ 
60,000 บาท  7. กลุ่มเกษตรกรบ้านจังเอิญ กลุ่มนี้ยังไม่ เคยช าระเลย                   
จากจ านวนเงินกู้  40,000 บาท  8. กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง                 
บ้านหนองยาว ค้างช าระอยู่ที่ 57,500 บาท  จากจ านวนเงินกู้ 95,000 บาท         
9. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไหมมัดหมี่บ้านอาลัย ค้างช าระอยู่ที่  45 ,000 บาท                          
จากจ านวนเงินกู้ 70,000 บาท 10. กลุ่มบ้านอาลัย ค้างช าระอยู่ที่ 6,000 บาท   




