




 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่ 19 มีนาคม 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. นายสว่าง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านพะแวะเหนือ 
23. นายเฉลียว แก้วหิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายบุญเลื่อน สายแก้ว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านสลักได 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษ์วรการ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
2. นายตุ้ม  บุทธนา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
3. นายคูณ สีฟ้า   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ 
4. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผู้อ านวยการกองคลัง  
5. นายวิจิตร  นรสิงห ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายสุทิน  วิจิรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด 
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7. นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
8.  นายมาโนช ทองเทพ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
9.  นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
10.  นางสาวขนิษฐา เฉวี่ยงหงษ์         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11.  สิบเอกณัฐพล  คุ้มครอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12.  นางสาวสุดารัตน์ บัวจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ฉบับที่ 5  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562           
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ                      
หากไม่มีผมขอมตินะครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   ฉบับแก้ไขหรือเพ่ิมเติม       
ฉบับที่ 5  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ                    
ขออนุญาตเสนอญัตติต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564   ฉบับแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ ได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562)                    
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี  (พ .ศ .2561  –  พ.ศ . 2564)  ตามหนั งสื อ                                  
ที่ มท.0810.7/ว 5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
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จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา  ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ. 2564)  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น ด้วย สมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่  5-6 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีพิธีการ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งใน
กรุง เทพมหานครและในภูมิภาค โดยก าหนดให้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ า                       
จากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์  ในวันที่ 6 เมษายน 2562 และจัดพิธีท าน้ าอภิเษก             
เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ในวันที่ 8 และ 9 
เมษายน 2562 ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก และจัดพิธีท าน้ าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก              
และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนิน จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1 โครงการที่เพ่ิมเติมในแผนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสดิ์  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

เสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองและบริการประชาชน 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ     
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ 
ราช พิธีบรมราชาภเิษก ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพื่อเป็นการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนใน
ต าบลสุขสวสัดิ ์

- 9,000 
(งบ อบต.) 

 

- 
 

- 
 

1 ครั้ง/ป ี เกิดความรัก สามคัคี 
ในหมู่ปวงชนชาวไทย 
เกิดความจงรักภักดี 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

ส านักงานปลัด ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ 

รวม - 9,000 - -     
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีจะของมติที่ประชุม
สภาฯครับ  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืนๆ                   
เชิญครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายนายประหยัด โยธี ส.อบต. หมู่ที่ 11 เรื่องไฟฟ้าที่บ้านสุขสวัสดิ์ ได้มา
ด าเนินการเดินสายเป็นปีแล้ว แต่ไม่มาท าต่อ ชาวบ้านก็สอบถามมาว่าเมื่อไหร่
จะมาด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ฝากท่านผู้บริหารติดตามให้ด้วยครับ 

นายถวิล ศรีฟ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายถวิล ศรีฟ้า ส.อบต. หมู่ที่ 1 เรื่องโครงการซ่อมแซมสันฝายบ้านโพนปลัด 
ยาวแค่ 28 เมตร  มันยาวแค่ครึ่งหนึ่งจะท าได้เหรอครับ  ขอสอบถามเพียงเท่านี้
คับ 

นางณัฐทอง  ภาษ ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ดิฉันนางณัฐทอง  ภาษี ส.อบต.ม.10 เรื่องโครงการรั้วคาวบอยของบ้านระหาร 
อยากทราบความชัดเจนว่าจะไปด าเนินการได้วันไหน  เพราะเวลาประชุม
ชาวบ้านก็สอบถามมาแล้วไม่มีค าตอบที่ชัดเจนให้เขา  

นายสุนทร โกฏิทอง    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                  
ผมนายสุนทร โกฏิทอง  รองประธานสภาฯ  เรื่องน้ าประปาบ้านสลักได 
เดือดร้อนมากจริงๆ น้ าขุ่น เพราะว่าน้ าคงลดลงเรื่อย และฝากเรื่องการขุดเจาะ
บาดาลด้วยครับ  

นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                                            
ผมนายณรงค์  อร่ามเรือง ส.อบต. ม.2 อยากเรียนถามเรื่องการเจาะบาดาลใน               
ปี 62 หรือปีไหนครับ  เพราะว่าที่บ้านเขวาตอนนี้น้ าเริ่มแห้งแล้ว บางที
น้ าประปาก็ไหลช้า หรือบางทีก็หยุดไหลไปเลย บางวันมีงานน้ าก็ไม่ไหล                
อยากฝากให้ทางผู้บริหาร  หรือทางกองช่างไปดูแลทุกวัน เพราะทุกวันนี้
ชาวบ้านใช้น้ าเยอะ น้ าก็จะเริ่มขอดแห้งลงไปเรื่อยๆ  
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ              
ได้ตอบข้อซักถามของทางสมาชิก เชิญครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ขอตอบ
ข้อซักถามของทางสมาชิกครับ เรื่องแรกคือเรื่องไฟฟ้าสายดับไฟเพ่ือที่จะติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลของเราได้อุดหนุนให้กับไฟฟ้าไป
แล้ว  และจะได้ติดตามเร่งให้ไฟฟ้ามาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายตามที่ก าหนด  
เรื่องถัดไปคือเรื่องรายละเอียดความยาวของสันฝายที่จะเพ่ิมความสูงของ                             
สันฝายให้สูงมากขึ้น เพื่อที่จะกักเก็บน้ าขึ้นไปอีกบริเวณหนึ่ง เดี๋ยวจะให้ทางกอง
ช่างตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารายละเอียดนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
อย่างไร เรื่องถัดไปคือเรื่องการด าเนินการโครงการรั้วคาวบอย ขอเรียนว่าอยู่
ระหว่างการหาผู้รับจ้างมาด าเนินการและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ก็เหมือนกัน
ครับ คงจะได้เริ่มด าเนินการในเร็ววันนี้ เรื่องถัดไปคือเรื่องน้ าประปาของบ้าน
สลักได ซึ่งมีอยู่สองประเด็นที่คิดไว้นะครับคือขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ า
จากป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด มาสูบน้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะที่
ไม่ไกลมาก มาเติมแหล่งน้ าดิบที่เราใช้ผลิตน้ าประปา อีกทางหนึ่งคือการขุดเจาะ
บาดาลซึ่งน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบถาวรมากกว่า ก็เลยต้องมาดูว่าการขุด
เจาะบาดาลนั้นเราไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เราจะสามารถด าเนินการได้
อย่างไร ซึ่งกรณีของความแห้งแล้งนั้น ท าให้แหล่งน้ าดิบในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่จะน ามาผลิตน้ าประปานั้นลดลงเกือบทุกแห่ง ซึ่งมีบางแห่งได้             
ตั้งงบประมาณในการขุดเจาะบาดาลไว้ก็สามารถด าเนินการได้เลย  ตอนนี้
ผู้บริหารจะน างบกลางมาด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ แต่การขุดเจาะบาดาลต้องมี
เอกสารการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่แนบไปขออนุญาตกับทางกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล ซึ่งขั้นตอนนี้ได้มอบให้กับทางกองช่างไปด าเนินการแล้วส าหรับ              
บ้านสลักได  ส่วนหมู่บ้านไหนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก็จะได้ใช้งบกลางในการ
แก้ไขปัญหาด้วยเลย  ส่วนหมู่บ้านไหนที่ยังไม่จ าเป็นเร่งด่วนก็อาจจะมาใช้
งบประมาณประจ าปี เรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องแบบเดียวกันเรื่องน้ าประปาจะดู
รายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ทราบ  มีท่านใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิจิตร นรสิงห์ ผู้อ านวยการ
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กองช่าง เรื่องไฟฟ้าสายดับที่บ้านสุขสวัสดิ์  เราได้จ่ายเงินไปแล้ว เดี๋ยวจะ
ประสานงานกับไฟฟ้าขุนหาญอีกครั้งมาด าเนินการให้แล้วเสร็จ เรื่องการขุดเจาะ
บาดาลถ้าหมู่บ้านไหนต้องการเจาะจะต้องมีประชาคมหมู่บ้านและทาง อบต. 
ต้องรับรองที่สาธารณะให้อีกครั้ง ตอนนี้ระบบน้ าประปาต้องเรียนชี้แจงว่ามี
ปัญหาเรื่องน้ าดิบ ก าลังประสานว่าจะหาแหล่งน้ าดิบเพ่ิม  ซึ่งตอนนี้หมู่ 4            
จะเริ่มขาดแคลน ส าหรับบ้านเขวาน้ าก็จะเริ่มขุ่น  ต้องขุดลอกเข้ามาใหม่ 
ส าหรับบ้านหนองอิไทยและบ้านเขวาจะประชาคมวันไหนต้องเร่งแล้วนะครับ 
เดี๋ยวน้ าจะหมดก่อนครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายสุนทร โกฏิทอง    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง เกียรติทุกท่าน                  
ผมนายสุนทร โกฏิทอง  รองประธานสภาฯ อยากเรียนถามท่าน ผอ. กองช่าง
เรื่องน้ าประปาบ้านสลักไดว่าถ้าเราขุดลอกขึ้นมาแล้วน้ ามันขุ่นใครจะรับผิดชอบ  

ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิจิตร นรสิงห์ ผู้อ านวยการ
กองช่าง ประปาที่บ้านสลักไดมันเป็นตะกอนที่มีน้ าหนักเยอะ ถ้าเราขุดลอกเพ่ิม
ก็จะบรรเทาลงได้  

นายพิสรรณ์ จันเทพา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                          
ผมนายพิสรรณ์ จันเทพา ส.อบต. หมู่ที่  เรื่องโครงการขยายถนนลูกรังจากบ้าน
หนองย่าโมถึงนานางสมัย บัวจันทร์ ผมอยากจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
โครงการก่อสร้างคอนกรีตจากบ้านอาลัยมาถึงบ้านหนองย่าโม ซึ่งโครงการเดิมมี
ปัญหาติดขัดเล็กน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ ก็ขอน าเสนอไว้ในคราว
ประชุมครั้งนี้ก่อน  ประชุมสมัยต่อไปถึงจะขอความเห็นชอบจากทางท่านสมาชิก
ทุกท่านครับ  

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก                       
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ ตามที่
ท่านสมาชิกแจ้งว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงการ  ขอแจ้งว่าในการประชุมสมัยต่อไป
จะมีอยู่ 2 โครงการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ คือโครงการขยายถนน
ลูกรังจากบ้านหนองย่าโมถึงนานางสมัย บัวจันทร์ ทราบจากท่านสมาชิกว่ามี
เจ้าของต้นไม้ที่อยู่ริมถนนที่จะไปขยายเขตถนนนั้นติดปัญหาเล็กน้อยท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้  จึงต้องประชาคมใหม่เพ่ือสอบถามความต้องการของพ่ี
น้องประชาชน ซึ่งก็น่าจะเป็นโครงการที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาเม่ือสักครู่นี้              




