




 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 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.สุขสวัสดิ์ 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. นายตุ้ม  บุทธนา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
3. นายสมภาร บัวจันทร์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
4. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผู้อ านวยการกองคลัง  
5. นายวิจิตร  นรสิงห ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางราตรี  เงินดี   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
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7. นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
8. นายมาโนช ทองเทพ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
9. นางสาวอรภชา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
10. นายอริยะเดช สายแก้ว  นิติกรช านาญการ 
11. นายสมพร  ตรีชัยรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.  นางสาวขนิษฐา เฉวี่ยงหงษ์         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13.  สิบเอกณัฐพล  คุ้มครอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ 2 เรื่องด้วยกันคือ  
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร อบต.สุขสวัสดิ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

 - รับรองรายงานการ  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                 
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร อบต.สุขสวัสดิ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร อบต.สุขสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาฯ ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                    
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562ตั้งแต่วันที่                                
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562อาศัยอ านาจตามความ  มาตรา 66, 
มาตรา 67,มาตรา68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 16                        
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดผลและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ประมาณการรายรับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไว้เป็นเงิน 32,500,000.00 บาท และประมาณการ
รายจ่ายเป็นเงิน 32,500,000.00 บาท จากผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่                   
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวัสดิ์ มีรายรับจริง 33,839,394.98 บาท องค์การบริหารส่วนต าบล      
สุขสวัสดิ์ได้น ามาบริหารและด าเนินการในด้านต่างๆ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านเขวา ซอยหลังโรงเรียน
บ้านเขวา 

1 22/2562 60 52,000 52,000 

2 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุข
สวัสดิ์ - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 

1 หจก.วิสุทธิ์ชาติฯ / 
27/2562 

60 300,000 300,000 

3 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายอาลัย - 
บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ 7 

1 20/2562 60 111,000 111,000 

4 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านหนอง
ยาว - แยกถนนหนองยาว/บ้านอาลัย (ปู่ตา 
หมู่ที่ 9 ต่อโครงการเดิม) 

1 10/2562 60 150,000 150,000 

5 
โครงการก่อสร้างร่องระบายคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโพนปลัด หมู่ที่ 1           จากบ้าน
นางสงบ - บ้านนายพิน  สมร่าง 

1 19/2562 60 223,800 223,800 

6 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้านจังเอิญ 
- แยกถนนสายบ้านโพนปลัด/บ้านเขวา (ต่อ
โครงการเดิม) 

1 5/2562 60 197,000 197,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

7 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภาย ในหมู่บ้าน
หนองอิไทย หมู่ที่ 4 

1 7/2562 60 141,000 141,000 

8 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)ภายในหมู่บ้าน
หนองอิไทย ซอยแยกคุ้ม        ทุ่งลุยลาย 

1 6/2562 60 80,000 80,000 

9 
โครงการปรังปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้าน
ห้วย หมู่ที่ 5 - บ้านสลักได หมู่ที่ 6 

12/2562 60 92,000 92,000 

10 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุกสายบ้าน
ห้วย - สถานที่แข่งเรือยาว ล าห้วยห้วยแฮด 

14/2562 60 136,000 136,000 

11 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  (คสล. ) 
ภายในหมู่บ้านสาลักได จากบ้าน            นาย
อ่วม - บ้านนายกฤติเดช บุญศรัทธา 

1 หจก.เค.เจ.เจ. / 
18/2562 

60 223,800 223,800 

12 
โครงการขยายท่อเมนประปาขนาด 2 นิ้ว 
ภายในหมู่บ้านอาลัย คุ้มบ้านหนอง-  อีตู้ หมู่
ที่ 7 

1 23/2562 60 59,900 59,900 

13 โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) จากแยกถนน
บ้านอาลัย/บ้านหนองอิไทย - ซอยบ้านนาย
วีรพล เกษี หมู่ที่ 7 

1 11/2562 60 75,000 75,000 

14 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้านพะแวะใต้ (จากบ้านนางเลื่อน - บ้าน
นายมงคล หมู่ที่ 8) 

1 17/2562 60 130,200 130,200 

15 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้านพะแวะใต้ สายกลางบ้าน 

1 16/2562 60 94,800 94,800 

16 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองยาวคุ้มเหนือ แยกบ้านนาย
ศุภชัย - บ้านนายส านวน หมู่ที่ 9 

1 25/2562 60 89,800 89,800 

17 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านระหาร - ถนนสายบ้าน ปราสาทเยอ/
บ้านระหาร หมู่ที่ 10 

1 15/2562 60 128,000 128,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

18 
โครงการปรับปรุงถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
ระหาร จากบ้านนางสา - บ้านนางอ่อน 

1 21/2562 60 105,000 105,000 

19 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านแขม - 
ถนนบ้านโพนปลัด/บ้านหนองอิไทย 

1 9/2562 60 111,000 111,000 

20 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  (คสล. ) 
ภายในหมู่บ้ านพะแวะเหนือ ซอยกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

1 24/2562 60 78,200 78,200 

21 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านพะแวะเหนือ หมู่ที่ 12 - ถนนสายบ้าน
หนองอิไทย หมู่ที่ 4 

1 13/2562 60 149,000 149,000 

22 
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านสุข
สวัสดิ์  เลียบคลองอีสานเขียว - ถนนสาย
พยุห์/ขุนหาญ เขต ต. ปราสาทเยอ 

1 8/2562 60 111,000 111,000 

23 
โครงการวางท่อระบายน้ าถนนบัานจังเอิญ-
บ้านโนนยาง 

1 26/2562 60 31,000 31,000 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 

24 โครงการแข่งขันกีฬาสุขสวัสดิ์เกมส์ 

1 จ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ / 12/2562 

14 40,000 40,000 

2 จ้างเหมาประกอบ
อาหาร/- 

3 15,800 15,800 

3 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
จัดท าป้ายไวนิล 3 
ป้าย / - 

1 4,300 4,300 

4 ร้านโอเว่นสปอร์ต/
5/2562 
 

1 106,780 106,780 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

25 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

1 ร้ า น พ ล ไ ว ป้ า ย     
ไวนิล สาขาไพรบึง 

1 450 450 

2 ร้านดีหนึ่งเภสัช/
16/2562 

1 1,390 1,390 

3 15/2562 1 39,208 39,208 

26 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ 

1 ร้านโอเว่นสปอร์ต 1 2,500 2,500 

2 นายเฉวียน 
คุ้มครอง 

1 5,500 5,500 

3 ร้านพลไวป้ายไว
นิล สาขาไพรบึง 

1 1,000 1,000 

27 
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสุขสวัสดิ์ 

1 31/2562 60 99,500 99,500 

28 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีต
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสุขสวัสดิ์ 

1 31/2562 60 49,800 49,800 

29 
โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
ต าบลสุขสวัสดิ์ 

1 31/2562 60 19,600 19,600 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30 
โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

1 จ้างเหมาออกแบบ
และจัดท าป้ายไวนิล  

1 3,300 3,300 

2 จ้างเหมาบริการรถ
ไถดันวัชพืช / 
11/2562 

3 1,800 1,800 

3 จ้างเหมาประกอบ
อาหาร / - 

1 9,000 9,000 

4 จัดซื้อวัสดุ จ านวน 
7 รายการ / 6/2562 

1 3,520.00 3,520 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

31 
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า 

1 29/2562 1 6,000 6,000 

2 29/2562 1 2,000 2,000 

3 ร้านพลไวป้ายไว
นิล สาขาไพรบึง 

1 585 585 

4 นางสาวจันทร์เต็ม 
โยธ ี

1 6,400 6,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 
โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) 

1 ร้านพลไวป้าย           
ไวนิล 

1 286 286 

2 ร้านตานิดยายนิด/ 
37/2562 

2 7,400 7,400 

3 นางสาวจันทร์เต็ม 
โยธ ี

1 4,800 4,800 

4 นายวสันต์ พรหม
ชาติ 

1 2,400 2,400 

33 
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1 จ้างเหมาออกแบบ
และจัดท าป้ายไวนิล 
/ - 

1 500 500 

2 จ้างเหมาปรับพื้นที่
ท าการเกษตร / 
10/2562 

1 2,000 2,000 

3 จัดซื้อวัสดุ จ านวน 
2 รายการ / 3/2562 

1 17,400 17,400 

4 นางสาวจันทร์เต็ม 
โยธ ี

1 7,800 7,800 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและบริการประชาชน 

34 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลสุขสวัสดิ์ 

1 โรงเรียนบ้านโพน
ปลัด 

1 129,000 129,000 

2 โรงเรียนบ้านอาลัย 1 109,000 109,000 

3 โรงเรียนบ้านสลัก
ได 

1 30,000 30,000 

4 โรงเรียนบ้าน
หนองอิไทย 

278000 278,000 278,000 

5 โรงเรียนบ้านเขวา 1 12,000 12,000 

35 
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลสุข
สวัสดิ์ 

1 สหกรณ์โคนมวัง
น้ าเย็น 

1 221,384.20 221,384.20 

36 
โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดศรีสะเกษ 

1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอไพรบึง 

1 5,000 5,000 

37 
โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตส านึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

1 จัดซื้อกางเกงเกง
กีฬาขาสั้น 30 ตัว / 

8/2562 
1 3,600 3,600 

2 จ้างเหมาออกแบบ
และจัดท าป้ายไวนิล 

1 ป้าย / - 
1 900 900 

3 จ้างเหมาประกอบ
อาหาร / - 

 
1 5,500 5,500 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

39 
โครงการด าเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

1 ออกแบบและ
จัดท าป้ายไวนิล 

จ านวน 7 ป้าย / - 
1 2,250 2,250 

  
2 ร้านออมสิน

การเกษตร/7/2562 
1 4,000 4,000 

  
3 ร้านออมสิน
การเกษตร 

1 3,500 3,500 

39 โครงการราชพิธี รัฐพิธี 
1 ที่ท าการปกครอง

อ าเภอไพรบึง 
1 54,000 54,000 

 รวม   4,188,653.20 4,188,653.20 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร อบต.สุขสวัสดิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชิกท่านใดที่จะ
อภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่มีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในเรื่อง
ต่อไป 

1.2  การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใด
ที่จะเสนอว่าสมควรประชุมในเดือนใดบ้าง หรือจะก าหนดตามเดิมเหมือนปี 62
ในเดือนกุมภาพันธ์,พฤษภาคม,สิงหาคม และพฤศจิกายน เชิญครับ 

 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม จะขอมติสภาฯ ในการก าหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ก าหนดประชุม วันที่ 1- 15  กุมภาพันธ์ 2563 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ก าหนดประชุม วันที่ 1- 15  พฤษภาคม 2563 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ก าหนดประชุม วันที่ 1- 15  สิงหาคม 2563  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ก าหนดประชุม วันที่ 1- 15  พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา ฯ ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายนิกร  ทองย่อย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
นายนิกร  ทองย่อย ส.อบต.ม.4 จากที่ได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาในรอง 1 ปี ภาพรวมถนนทุกสายได้รับการพัฒนาให้เป็นคอนกรีตเกือบ
หมดแล้ว แต่มาดูที่บ้านหนองอิไทยยังมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เช่น ถนนสายไป
บ้านพะแวะ ประชาชนก็ใช้ถนนเส้นนี้บ่อย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หมู่บ้าน
หนองอิไทยเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ แต่การพัฒนายังล่าช้ากว่าหมู่บ้านอ่ืนมาก                        
อยากฝากถึงผู้บริหารให้พิจารณางบประมาณต่างๆ มาพัฒนาด้วย เรื่องต่อมาคือ
เรื่องไฟฟ้าการเกษตร ซึ่งก็ผ่านมานานแล้วก็ยังไม่มีหมู่บ้านใดที่ใช้ไฟฟ้าส าหรับ
การเกษตร ซึ่งผมก็ได้เสนอต่อสภาฯ ไปแล้วว่ามีตรงจุดไหนบ้าง อีกเรื่องคือฝาก
ไปถึงส่วนการศึกษา ขอให้ท่านศึกษาระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับจารีตประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรม ว่าต้องเขียนโครงการอย่างไรให้พ่ีน้องประชาชนได้รั บ
ประโยชน์สูงสุดในเรื่องนี้ 

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต.ม.2 เรื่องน้ าประปาที่บ้านเขวาทุกวันนี้ น้ าเป็น
ตะกอนมีสีสนิม เพราะว่าถังประปามีการใช้งานมาหลายปี ไม่ได้ล้างเป็นประจ า 
เพราะบางวันก็ในบ้างวันก็ขุ่น ฝากไปถึงผู้รับผิดชอบด้วยครับ 

นายสังเวียน ประถมภาส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายสังเวียน ประถมภาส ส.อบต.ม.8 อยากถามผู้บริหารตามที่ท่านเคยบอก
ว่าจะซื้อยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนต่างๆ เมื่อไหร่จะด าเนินการซ่อมแซม 
เพราะถนนของหมู่ 8 ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บางครั้งรถจักรยานยนต์ถ้าขับขี่ไม่
ระมัดระวังก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือถ้าบุคลากรไม่เพียงพอก็บอกสมาชิกให้
ช่วยท าได้ครับ และอีกเรื่องที่ผมเคยสอบถามไปในที่ประชุม เรื่องการวางท่อลง
หนองคู ชาวบ้านก็ถามมาเยอะ เพราะหนองคูเป็นสาธารณประโยชน์ถ้ามีน้ า
ชาวบ้านก็จะได้ใช้ในการปลูกข้าวโพดหรือท าการเกษตรต่างๆ ได้ ฝากถึงท่าน
ผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกได้
อภิปรายชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                     
ขออภิปรายตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก เรื่องแรกคือเรื่องคุณภาพน้ าประปา
ที่บ้านเขวา ขอเรียนว่าได้มีการล้างถังประปาไปแล้วไม่น่าจะเกิน 2 เดือนนี้                 
ซึ่งประปาในหน่วยนี้มีการใช้งานเป็นเวลานาน ถ้าท่านสมาชิกพบว่าน้ ามี
ลักษณะผิดปกติก็สามารถแจ้งโดยตรงที่ผมเลยก็ได้ เรื่องต่อไปคือการซ่อมแซม
ถนนที่เป็นหลุมขอน าเรียนว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันร่วมกับจ้างเหมาประปาออก
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ซ่อมแซมถนนอยู่ แต่ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน และถ้าสมาชิกหมู่ใดที่ต้องการ         
ยางมะตอยไปซ่อมแซมถนนเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องเป็นทางสาธารณประโยชน์       
ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับทาง ผอ.กองช่างได้ ส าหรับเรื่องการวางท่อ
ระบายน้ าลงหนองคูนั้น ขอเรียนว่ายังไม่กล้าที่จะตั้งงบประมาณในการลงท่อ
ระบายน้ า เพราะที่นารอบๆ หนองคูยังมีการใช้สารเคมีอยู่ ถ้าจะน าน้ าจากตรง
นั้นลงหนองคูก็เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิตน้ าประปา ซึ่งในปีงบประมาณ 
2563 มีการตั้งงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลในทุกหน่วยการผลิตประปาก็
จะท าให้น้ าในหนองคูถูกใช้น้อยลง คงเพียงพอต่อความต้องการท าการเกษตร
ของประชาชน เรื่องสุดท้ายกรณีถนนในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน              
หนองอิไทยที่ได้รับการพัฒนาล่าช้ากว่าหมู่บ้านอ่ืน ขอน าเรียนว่าทางคณะ
ผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียม
กัน และบ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ยังได้รับงบประมาณพิเศษทุกปีครับ 

นายไพบูลย์ ขันทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายไพบูลย์ ขันทอง ส.อบต.ม.10 เรื่องหญ้าที่ขึ้นตามข้างถนนจากแยกบ้าน
หนองยาวมา อบต.สุขสวัสดิ์ หญ้ามันขึ้นสูง น่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปตัดเพ่ือจะได้ดู
สวยงาม และอีกเรื่องคือศึกษาดูงานอยากทราบว่าจะได้ไปศึกษาดูงานหรือไม่
ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                     
ขออภิปรายตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกในเรื่องแรกคือหญ้าที่ขึ้นตามข้าง
ถนนจะแจ้ ง เจ้ าหน้าที่ ออกไปด า เนินการ ตามถนนสายที่ ส าคัญต่างๆ                  
ส่วนเรื่องศึกษาดูงานอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและสถานที่โครงการที่                  
หน้าสนใจเพ่ือที่เราจะได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาต าบลของเรา 
ได้มีการปรึกษาหารือกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะไปที่ไหน ซึ่งอาจจะด าเนิน
โครงการในช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นเดือนมกราคมครับ 

นายอริยะเดช สายแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอริยะเดช สายแก้ว ต าแหน่ง                
นิติกรช านาญการ มีเรื่องน าเรียนต่อสภาฯ คือฝากท่านสมาชิกทุกท่านในฐานะที่
เป็นหนึ่งในผู้น าหมู่บ้าน เรื่องการประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวในพ้ืนที่
บางครั้งเราก็ตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง ฝากท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมา
เสียค่าธรรมเนียมที่ อบต.สุขสวัสดิ์ ตามข้อบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งถ้ามีการรายงานเข้ามาว่ายังไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมจะบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                
คือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 15,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อีกเรื่องคือ
การเผาถ่าน ถ้ามีลักษณะเป็นการค้าต้องมาแจ้งขออนุญาตเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
กิจการโรงสี หรือร้านท าผม ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งทาง อบต. จะร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลพะแวะ ตรวจสอบว่ากิจการของท่านนั้นก่อให้เกิดความ
เดือนร้อนต่อชุมชนหรือไม่ ซึ่งการเผาถ่านมีการร้องเรียนว่าเผาใกล้ที่ชุมชน 




