




 

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

วันที่ 15 พฤษภาคม 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. นายพิสรรณ์ จันเทพา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย 
12. นายแน่น  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านอาลัย 
13. นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้ 
14. นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 บ้านพะแวะใต้ 
15. นายสมุทร  คุ้มครอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว 
16. นางอุไรวรรณ เที่ยงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองยาว 
17. นายไพบูลย์  ขันทอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านระหาร 
18. นางสาวนัฐทอง  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 บ้านระหาร 
19. นายประหยัด โยธี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 
20. นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสดิ์ 
21. นายบุญมี  ไก่แก้ว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
22. นายเฉลียว แก้วหิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญเลื่อน สายแก้ว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านสลักได 
2. นายสว่าง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 

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

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้มีท่านสมาชิกลา 1 ท่าน คือท่านสว่าง พูลศรี  เนื่องจากไปหาหมอครับ 
ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 7 เรื่องด้วยกันคือ  
1.1  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้      
1.2  การโอนเพิ่มงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้      
1.3  การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
1.4  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ระหาร 
1.5 การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายจังเอิญ –                      

บ้านโนนยาง 
1.6 การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านเขวา ซอยหลังโรงเรียน 
1.7 การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนน คสล.                             

สายบ้านอาลัย – บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ 7       

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562           
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                      
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.1  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้      

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ 
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นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ3) พ .ศ.2543 หมวด 4           
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณ
การรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ในการ
ประชุมสภาฯ ครั้งนี้คณะผู้บริหารจึงขอเสนอการโอนงบประมาณต่างๆ ดังนี้  

 

  3.1  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้ 
การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
โครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้   ตั้งไว้ 9,800 บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้ รายละเอียด ดังนี้ 
- ก าลังไฟแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 36 v,2.0 AH 
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,500 RPM 
- ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า 610 มม. 
- ระยะเวลาประจุไฟไม่น้อยกว่า 60 นาที 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ตั้งไว้ 9,800 บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้วรายละเอียด ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
2) ใช้เครื่องยนต์เบนต์ซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6) ใบมีดตัดสามารถใช้งานได้ 2 ด้าน 

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องไฟฟ้ามาเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันแทน 

3.2  การโอนเพ่ิมงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้  เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว รายละเอียด ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
2) ใช้เครื่องยนต์เบนต์ซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6) ใบมีดตัดสามารถใช้งานได้ 2 ด้าน 

- ตั้งไว้ 9,800 บาท งบประมาณก่อนโอน 9,800 บาท ขอโอนเพ่ิม 400 บาท                        
รวมงบประมาณ 10,200 บาท 

- โอนลดจาก แผนงานบริหารทั่ ว ไป งานบริหารทั่ว ไป งบด าเนินงาน                         
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า



~ 4 ~ 
 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
100,000 บาท  ขอโอนลด 400 บาท คงเหลือ 99,600 บาท 

3.3 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโครงการจัดซื้อเครื่อง
กรองน้ า เพ่ือจัดซื้อเครื่องกรองน้ า จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

1) มีระบบการกรองไม่น้อยกว่า 5 ขั้นตอน 
2) อัตราการกรองไม่นอ้ยกว่า 15 ลิตร/ชม. 
3) น้ าหนักไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลกรัม 

- ตั้งไว้ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่                     
20,000 บาท  รวมงบประมาณ 20,000 บาท 

- โอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน                     
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณก่อน
โอน 99,600 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 79,600 บาท 
เพ่ือที่จะมาติดตั้งกับเครื่องท าน้ าเย็นที่ได้จัดซื้อมาก่อนหน้านี้ และโครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬามีเงินเหลือจ่าย จึงได้ขออนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเ พ่ือที่จะจัดท าโรงบรรจุเครื่องท าน้ าเย็น  แต่ก่อนที่จะติดตั้ ง                   
เครื่องท าน้ าเย็นได้นั้นจะต้องมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประกอบด้วย ซึ่งได้มี
การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์        
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เรียบร้อยแล้ว 

3.4  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
ระหาร 

การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.  ภายในหมู่บ้ านระหาร              
จากบ้านนางสา – บ้านนางอ่อน ตั้งจ่ายไว้   105,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร     
หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง-
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านระหาร         
จากบ้านนางสา – บ้านนางอ่อน ตั้งจ่ายไว้  105,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร
หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  180.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 
เมตร   และติดตั้ งป้ ายโครงการ  จ านวน 1.00 ป้าย              
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  
แบบเลขที่02/2561) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564)          
ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 ข้อที่ 90 หน้าที่ 21 
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3.5 การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายจังเอิญ –                      
บ้านโนนยาง 

การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

โคร งการวางท่ อ ระบายน้ า ถนนสายบ้ านจั ง เ อิญ  –             
บ้านโนนยาง ตั้งจ่ายไว้   31,000.00 บาทปริมาณงาน วาง
ท่อระบายน้ าขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 7.00 ท่อน 
พร้อมก่อสร้างผนังก าแพงปากท่อ คสล. จ านวน 2 ด้าน หรือ
มีพ้ืนที่งานท่อ คสล.ไม่น้อยกว่า 7.00 ท่อน 

โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายบ้านจังเ อิญ –              
บ้านโนนยาง ตั้งจ่ายไว้   31,000.00 บาท ปริมาณงาน 
วางท่อระบายน้ าขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 7.00 
ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังก าแพงปากท่อ คสล. จ านวน          
2 ด้าน (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล             
สุขสวัสดิ์ แบบเลขที่ 07/2561) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 
2564) ฉบับเ พ่ิมเติม เปลี่ ยนแปลงครั้ งที่  3 ข้อที่  7             
หน้าที่ 5 
 

 
3.6 การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านเขวา ซอยหลังโรงเรียน 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

โครงการเดิม โครงการใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขวา หมู่ที่ 2 - 
บ้ า น โพนปลั ด  (ต่ อ โ ค ร งก า ร เ ดิ ม )  ตั้ ง จ่ า ย ไ ว้    
170,000.00 บาท มีปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.20 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1.00 ป้าย 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน          
เขวา ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขวา ตั้งจ่ายไว้ 52,000 บาท             
มีปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.00 
ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร             
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ แบบ
เลขที่ 04/2561)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) ข้อที่ 13 
 

เนื่องจากปีงบประมาณนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการจนสุดสาย
แล้ว จึงได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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3.7 การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนน คสล .                             
สายบ้านอาลัย – บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ 7       

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการเดิม โครงการใหม่ 

โครงการก่อสร้างขยายถนนดินลงลูกรังสายบ้านหนองย่า-
โมง - นานางสมัย  บัวจันทร์ ตั้งจ่ายไว้   111,000.00 
บาท 
- ขยายถนนดินลงลูกรังสายบ้านหนองย่าโมง – นานางสมัย 
บัวจันทร์ 
- ลงท่อ คสล.ระบายน้ า ขนาด Dai 080 x 1.00 เมตร    
จ านวน 2 ท่อน 
- ลงท่อ คสล.ระบายน้ า ขนาด Dai 040 x 1.00 เมตร    
จ านวน 6 ท่อน 
- ลงท่อ คสล.ระบายน้ า ขนาด Dai 030 x 1.00 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน และติดตั้งป้าย จ านวน 1 ป้าย 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาลัย – บ้านหนอง-
ย่าโมงหมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายไว้   111,000.00 บาท มีปริมาณ
งานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1.00 ป้าย (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ แบบเลขที่
02/2561) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล
สุขสวัสดิ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) ข้อที่ 62 

ก็น าเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายทั้งการโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและการโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกได้ทราบ  มีสมาชิก
ท่านใดท่ีจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติทีละข้อนะครับ 

1.1  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

1.2  การโอนเพิ่มงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องตกแต่งพุ่มไม้      
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

1.3  การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

1.4  การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
ระหาร 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

1.5 การโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายจังเอิญ –                      
บ้านโนนยาง 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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1.6 การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านเขวา ซอยหลังโรงเรียน 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

1.7 การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนน คสล.                             
สายบ้านอาลัย – บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ 7       

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ                   
เชิญครับ 

ปลัด อบต. ขอขอบคุณส าหรับงานที่ผ่านมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์น าโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน                
โพนปลัดจัดงานประเพณีท้องถิ่นบุญบั้งไฟ เมื่อวันที่  11 เมษายน 2562                
ที่ผ่านมา ซึ่งงานประเพณีท้องถิ่นบุญบั้งไฟของท้องถิ่นเรานี้ยังไม่มีข้อมูลที่
จังหวัดศรีสะเกษ โอกาสต่อไปคงได้บรรจุไว้เพ่ือที่จะได้ตั้งงบประมาณอุดหนุน
และด าเนินการในงานประเพณีท้องถิ่นได้ต่อไป ขอบคุณท่านสมาชิกทั้งสองท่าน
ของบ้านโพนปลัดที่เป็นแม่งานนี้ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหา
อะไร ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาร่วมงาน ช่วยดูแลรับรองแขกผู้มี
เกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งท่านวิสุชาติ ปัญญาทรงรุจิ  ก็ได้มาเป็นประธานเปิดงาน  
และกล่าวในวันนั้นว่าอีกประมาณ 4 – 5 วัน ก็จะได้ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมสันฝายให้พ่ีน้องประชาชนได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรมากขึ้น               
และตอนท้ายท่านก็ยังกล่าวอีกว่าหากน้ ามีระดับมากเกินไปก็ค่อยหาวิธีแก้ไขกัน
ต่อไป  

      

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต. หมู่ที่ 2  อยากฝากถึงผู้บริหารในช่วงนี้มีการ
ลงงานก็สร้างเกือบทุกหมู่บ้าน บางที่มีรถแม็กโครขุดถนนท าให้ท่อประปาแตก
บ่อยและเรื่องไฟฟ้าสาธารณะบางครั้งฝนตกไฟก็ดับครับ ฝากให้กองช่างไปดูแล
ในเรื่องนี้ด้วย 

 
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       

ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ขอบคุณ
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณา
อนุมัติการโอนงบประมาณท่ีเสนอไปในครั้งนี้  ล าดับแรกขอแจ้งความคืบหน้าใน
การด าเนินโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 ว่ามีการท าสัญญากับ
ผู้ว่าจ้างไปหลายโครงการแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ว่าจ้างก็คงจะเริ่มเข้าด าเนินการ
ก่อสร้างเร็วๆ นี้   ฝากไปถึงท่านสมาชิกและจะย้ ากับทางกองช่างอีกว่า                    
หากผู้รับจ้างลงงานในพ้ืนที่หมู่บ้านไหน ให้แจ้งกับทางสมาชิกของหมู่บ้านนั้น  
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เพ่ือที่ท่านจะได้ไปช่วยดูในเรื่องของพิกัด เรื่องการของการด าเนินงานต่างๆ     
ของผู้รับจ้าง  ส่วนโครงการขุดลอกหนองควายจ่อยที่ได้กันเงินไว้นั้น  ขอเรียนว่า
เนื่องจากมีระเบียบแม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้งบประมาณของตนเองใน
การขุดลอก  ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ซึ่งกอง
ช่างก็ได้ด าเนินการส่งหนังสือขออนุญาตกับผู้ว่าราชการเรียบร้อยแล้ว                  
รอแค่หนังสือตอบกลับมาก็จะได้เร่งให้ผู้รับจ้างลงงานให้เร็วที่สุด ส่วนโครงการ
อ่ืนก็จะเป็นโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะก็มีสมาชิกหลายท่านได้มาร่วมกันเดิน
รณรงค์และรับมอบรถบรรทุกขยะพร้อมกับถังขยะที่จะน าไปติดตั้งตามหมู่บ้าน 
ซึ่งในช่วงแรกจะติดตั้งหมู่บ้านละ 1 จุดก่อน  และการเก็บขยะนั้นในช่วงนี้
รถบรรทุกขยะเนื่องจากยังไม่มีผู้รับผิดชอบในเรื่องของพนักงานขับรถหรือ
พนักงานจัดเก็บขยะต่างๆ ก็จะด าเนินการในช่างนี้เป็นการเก็บขยะอันตราย
เพ่ือที่จะรวบรวมน าไปส่งให้ อบจ.เท่านั้น  ในส่วนของขยะทั่วไปจะยังไม่มีการ
จัดเก็บในระยะนี้ ทั้งนี้มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ก็ได้ด าเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือที่จะน ามาจัดซื้อชุดถังขยะพร้อมชั้นวาง เพ่ือที่จะน าไปติดตั้ง
ตามหมู่บ้านต่างๆ หมู่บ้านละ 1 จุด และอีกส่วนหนึ่งน าไปก่อสร้างโรงเก็บขยะ
อันตราย  ซึ่งจะสร้างบริเวณด้านหลัง กศน. เป็นที่พักขยะอันตรายก่อนที่จะได้
น าส่งให้กับ อบจ. ซึ่งจะมีการก าหนดว่าให้น าส่งในวันไหนได้บ้าง อีกโครงการ
หนึ่งที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล  ซึ่งได้สรรหา               
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  และผู้รับจ้างอยู่ในช่วงด าเนินการ  ซึ่งก็มีปัญหาเล็กน้อย
เนื่องจากฝนตกชุก ก็ท าให้การด าเนินการติดขัดเล็กน้อย ทางผู้บริหารก็จะเร่งผู้
รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด  ในส่วนของงบประมาณอ่ืนๆ ที่ได้รับ
การจัดสรรจากกลุ่มจังหวัด ถนนทั้งสองสายคือ  ถนนสายจากบ้านบ้านพะแวะ
ใต้– ปราสาทเยอ  ด าเนินการเสร็จแล้ว และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เหลือสาย
บ้านเขวา –  บ้านโพนปลัด  ซึ่ งจะด าเนินการแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้                      
เพราะจากท่ีได้ออกไปตรวจสอบก็เห็นผู้รับจ้างด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และอีก
เรื่องคือ ในวันที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางมาเยี่ยมอะคาเดมีช้างศรี                
สุขสวัสดิ์ที่ห้องประชุมแห่งนี้ ซึ่งท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอิไทยก็ได้
เสนอความเดือดร้อนกรณีถนนคอนกรีตในโรงเรียน ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ประสานงบประมาณให้แล้วเป็นจ านวน 300,000 บาท ก็คงจะได้
ด าเนินการในเร็วนี้เช่นกัน  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติเงินให้อ าเภอ
เป็นผู้ด าเนินการ ส่วนของเราก็จะเป็นการออกแบบและควบคุมงานต่อไปครับ         

ประธานสภาฯ ตอนนี้เราก็ได้ประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับ                      
วันนี้สมควรแก่เวลา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ส าหรับการประชุมในครั้งนี้  ขอปิดการประชุมครับ  

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.  




