
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2/2561 

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือผูเขาประชุม 
 1. นายสมัย  บัวจันทร               สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 4 บานหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
 2. นายสุนทร โกฎิทอง               สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 6 บานสลักได   รองประธานสภาฯ  

3. นายทวี   โยธี      สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 1 บานโพนปลัด (เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว) 

 4. นายถวิล  สีฟา    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 1 บานโพนปลัด 
 5. นายณรงค อรามเรือง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 2 บานเขวา 

6. นางออย  ยอยอด    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
 7. นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
 8. นายนิกร  ทองยอย    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 4 บานหนองอิไทย 
 9.นายสมพิศ  พูลแกว    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 5 บานหวย 
 10.นายศรีนวล  ภาษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 5 บานหวย 
 11.นายบุญเล่ือน สายแกว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 6 บานสลักได 
 12.นายพิสรรณ จันเทพา  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 7 บานอาลัย 
 13.นายแนน  พรมจันทร  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 7 บานอาลัย 
 14.นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 8 บานพะแวะใต 
 15.นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 8 บานพะแวะใต 
 16.นายสมุทร  คุมครอง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 9 บานหนองยาว 
 17.นางอุไรวรรณ เท่ียงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 9 บานหนองยาว 
 18.นายไพบูลย  ขันทอง  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 10 บานระหาร 
 19.นางสาวนัฐทอง  ภาษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 10 บานระหาร 
 20.นายประหยัด โยธี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 11บานสุขสวัสด์ิ 
 21.นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 11 บานสุขสวัสด์ิ 
 22.นายบุญมี  ไกแกว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 12 บานพะแวะเหนือ 
 23.นายสวาง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 12 บานพะแวะเหนือ 
 
รายช่ือผูไมมาประชุม 

- ไมมี 
 

รายช่ือผูรวมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
2. นายตุม  บุทธนา   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
3. นายชานนท พรมโลก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
4. นายสมภาร  บัวจันทร  เลขานายกฯ 
5. นายคูณ  สีฟา   ท่ีปรึกษานายก 
6. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง  
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7. นายวิจิตร  นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
8. นายสุทิน  วิจิรัมย  หัวหนาสํานักปลัด 
9. นางราตรี  เงินดี   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญการ 
10. นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11. นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
12.  นางสาวขนิษฐา เฉว่ียงหงษ         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13.  นางสาวสุดารัตน บัวจันทร ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
14. นายชายตะวัน  โพนปลัด  ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
15.  สิบเอกณัฐพล  คุมครอง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เปดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ สําหรับเร่ืองท่ีจะประชุมในวันน้ี มีอยู 3 เร่ืองดวยกันคือ  

1.1  รางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับแกไขหรือเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 3 

1.2  รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คร้ังท่ี 12/2561   

1.3 รายละเอียดการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561        

ท่ีประชุมสภาฯ   รับทราบ  

ประธานสภาฯ กอนท่ีเราจะทําการประชุมตอตอนน้ีสภาฯ ยังขาดเลขานุการสภาฯ เน่ืองจากทาน

ปลัดเฉลียว แกวหินท่ีทําหนาท่ีเลขานุการสภาฯ ประสบอุบัติเหตุเล็กนอยทําใหไม

สามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได   ขอให เสนอรายช่ือผู ท่ีเห็นวาสมควรทําหนาท่ี

เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

ท่ีประชุมสภาฯ ท่ีประชุมเสนอช่ือจํานวน 2 คน คือ นายสุนทร โกฎิทอง  รองประธานสภาฯ และ

นายทวี   โยธี ส.อบต. หมูท่ี 1 และมีมติเลือกนายทวี   โยธี ส.อบต. หมูท่ี 1                   

เปนเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว                            

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

  - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖๑        

เม่ือวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ หากไมมี

ผมขอมติรับรองนะครับ 
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มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1  รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับแกไขหรือเพิ่มเติม   

ฉบับที่ 3 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกไดช้ีแจงตอสภาฯ  

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง  ทานรองนายก ทานสมาชิก            

ผูทรงเกียรติ และผู เขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายภู ริต อภิ รักษวรการ                    

นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ขออนุญาตเสนอญัตติตอประธานสภาฯ 

เพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมท่ี 3.1 เรื่อง  รางแผนพัฒนา

ทองถ่ินส่ีป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับแกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ซ่ึงเอกสาร

ประกอบการนําเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา ทางฝายเลขานุการ        

สภาฯ ไดจัดสงเอกสารใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาเบ้ืองตนแลว กระผมขอนํา

เรียนเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   

 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑. โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงถนน คสล. 

สายบ านโพนปลัด-

บานหนองยาว-ถนน

หนองแคน/จันลม 

เพ่ือใหประชาชน มี

ถนนสัญจรสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 

 

- ๓๐๐,๐๐0.- 

(งบ อบต.) 

๓๐0,๐๐0.- 

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐0.- 

(งบ อบต.) 

๒ โครงการซอมแซมถนน

ดินหนาคอนเวิรส ๒ 

ข า งท างบ าน เ ขวา 

หมูท่ี ๒ 

เ พ่ือใหประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก

รวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐ เมตร

สูงเ ฉ ล่ี ย  ๓ .๐๐

เ ม ต ร ย า ว  ๖ ๐ 

เมตร 

- 

 

๖๐,๐๐๐ .-

(งบ อบต.) 

- - 

๓ โคร งการซ อมแซม

ถนนลาดยางภายใน

หมูบ านหนองอิไทย 

หมูท่ี ๔ 

 

 

 

เพ่ือใหประชาชน มี

ถนนสัญจรสะดวก

มากข้ึน 

ก ว า ง  ๕  เ ม ต ร    

ยาว ๘๐๐ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐.-

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.-

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.-

(งบ อบต.) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๕ โครงการซอมแซมและ

ถนน คสล. ถนนบาน

โพนปลัด/บานหนอง

ยาว-บานอาลัย 

เ พ่ือใหประชาชน 

มีถนนสัญจรสะดวก

มากข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๗๐๐ เมตร 

 

- ๓๐๐,๐๐0.- 

(งบ อบต.) 

๓๐๐,0๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐0.- 

(งบ อบต.) 

๖ โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงลูกรังสายบานเข

วา  ห มู ท่ี  ๒  – เ ขต

ตําบลศรีโนนงาม 

เพ่ือปรับปรุงถนนให

ดีข้ึนในการสัญจรท่ี

ส ะ ด ว ก ข อ ง

ประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ ม .

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ 

เมตรยาว ๘๐๐ 

เมตร 

- ๑๕๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐- 

(งบ อบต.) 

๗ โครงการวางทอระบาย

นํ้าถนนบานจังเอิญ-

บานโนนยาง  

เพ่ือระบายนํ้าและ

ทําใหนํ้าไมทวมขัง 

ทอกวาง ๑.๐๐ X

๑ . ๐ ๐  เ ม ต ร

จํานวน ๑๔ ทอน 

- ๔๒,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

- - 

๘ โครงการขยายเขต

จําหน ายไฟฟ าบ าน    

ระหารจาก ๒ เฟส 

เปน ๓ เฟส พรอม

ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา 

๓  เฟส จํานวน ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไ ฟ ฟ า ใ ช อ ย า ง

เพียงพอ 

ระยะทาง ๖๐๐ 

เมตร 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต). 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

- - 

   

ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๓.๒ แผนการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๙ โ ค ร ง ก า ร ต อ เ ติ ม

หลังคาอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือตอเติมหลังคา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน ๑ แหง - ๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต. 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๑๐ โครงการปรับปรุ ง

ซอมแซมพ้ืนคอนกรีต

บริ เวณศูนย พัฒนา

เ ด็ ก เ ล็ ก ตํ าบล สุข

สวัสด์ิ 

เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง

ซ อ ม แ ซ ม พ้ื น

คอนกรี ตบริ เวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลสุขสวัสด์ิ 

 

ขน าด ก ว า ง  ๖  

เมตร 

ยาว ๘  เมตร 

จํานวน ๒ ข าง 

 

- ๕๐,๐๐๐.- 

(งบอบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 

(งบอบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 

(งบอบต.) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๑ โครงการซอมแซม

หลังคาศูนย พัฒนา

เ ด็ ก เ ล็ ก ตํ าบล สุข

สวัสด์ิ 

เ พ่ื อ ซ อ ม แ ซ ม

หลังคาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

จํานวน ๑ แหง - ๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม   

๔.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๒ โครงการทองถ่ินอาสาปลูก

ป า เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 

จิตอาสา สรางปา รักษนํ้า   

เพ่ือเปนการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืน ท่ีสาธารณะ

ภ า ย ใ น ตํ า บ ล      

สุขสวัสด์ิ 

- ๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๓. โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

สํานักงานสํานักปลัด 

 

เ พ่ื อ จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

สํานักงานเ พ่ือใช

ปฏิบัติงานในองคกร 

เพ่ือใชจายในการ

ซ้ือของใชตาง  ๆ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๔ โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

สํานักงานกองชาง 

 

เ พ่ื อ จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

สํานักงานเ พ่ือใช

ปฏิบัติงานในองคกร 

เพ่ือใชจายในการ

ซ้ือของใชตาง  ๆ

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๖. โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

สํานักงานกองคลัง 

 

เ พ่ื อ จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

สํานักงานเ พ่ือใช

ปฏิบัติงานในองคกร 

เพ่ือใชจายในการ

ซ้ือของใชตาง  ๆ

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 

๑๗ โ ค ร ง ก า ร จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

คอมพิวเตอร 

เ พ่ื อ จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ

คอมพิวเตอรเพ่ือใช

ปฏิบัติงานในองคกร 

เพ่ือใชจายในการซ้ือวัสดุ

คอมพิวเตอรตางๆ เชน 

แผนซีดี หมึกพิมพ ตลับ

ผงหมึก เครื่องสํารองไฟ 

และอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรและเครื่อง

ถายเอกสาร 

- ๑๕๐,๐๐๐.- 

(งบอบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 

(งบอบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 

(งบอบต.) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 

๑๘ โครงการจัดซ้ือวัสดุอ่ืนงาน

กิจการประปา 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงาน

ประปาในการ

ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงาน

ประปา เชน มาตร

วัดนํ้า สารสม    

คอลรีน ทอนํ้า 

พีวีซี ฯลฯ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๙ โครงการติดต้ังกระจกโคง

บริเวณแยกภายในตําบล

สุขสวัสด์ิ 

เ พ่ื อ ป อ ง กั น

อุบัติเหตุระหวาง

การสัญจร 

จํานวน ๑๐ จุด 

- ๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกท่ีไดช้ีแจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔ ฉบับแกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ใหทานสมาชิกพิจารณาดูวาเหมาะสม

หรือไม  หากมีสมาชิกทานใดอภิปรายเพ่ิมก็เชิญครับ  

นายสมุทร คุมครอง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน               

ผมนายสมุทร คุมครอง ส.อบต. หมูท่ี 9 อยากทราบวาโครงการซอมถนนสายบาน

โพนปลัด – บานหนองยาว จะซอมแซมท้ังสายหรือวาซอมแซมบางสวน  

นายถวิล สีฟา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน               

ผมนายถวิล สีฟา ส.อบต. หมูท่ี 1  ขอเรียนถามวาการซอมแซมจะปะเปนส่ีเหล่ียม

หรือจะเททับใหม 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน               

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต. หมูท่ี 9 อยากเรียนสอบถามวาการปรับปรุงถนน

สายบานเขวา – ตําบลศรีโนนงาม ถาลงหินคลุกแลวไมมีการเกรดบดทับก็จะไมลง 

ถาเปนไปไดมีรถเกรดทับก็จะดี   

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง  ทานรองนายก ทานสมาชิก            

ผูทรงเกียรติ และผู เขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายภู ริต อภิ รักษวรการ                    

นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ขอตอบขอสอบถามของทานสมุทร 
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คุมครอง และทานถวิล สีฟา ซ่ึงถามเก่ียวกับการซอมแซม ตองเรียนกอนในลําดับ

แรกวาการนําเสนอแผนในคร้ังน้ีเปนการนําเสนอเพ่ือสรรหางบประมาณมา

ดําเนินการ จึงยังไมไดระบุวิธีดําเนินการวาจะมีการดําเนินการดวยวิธีการใด แตท่ี

ไดเสนอปรับปรุงแผนในคร้ังน้ีก็เพราะถาการเรามีโอกาสจะขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานอ่ืนหรือวาองคการบริหารสวนตําบลของเรามี

งบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการซอมแซมแตไมมีแผนในการซอมถนนสายน้ี                   

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ก็จะไมสามารถอนุมัติงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานอ่ืนไดเลย ซ่ึงผมมีเจตนาวาจะไปประสานของบประมาณ

มาซอมแซมในลักษณะลาดยางทับหนาคอนกรีตเลย ซ่ึงความต้ังใจอยากจะไปใช

งบประมาณของเราเองในการซอมแบบน้ี แตคงมีไมเพียงพอ ถาการเปนกรณีท่ี

กลาวไปการซอมก็คงจะเปนการเทลาดยางทับท้ังแผนเลย  แตถาหากวาจําเปนมาก

ท่ีจะตองซอมแซมไปช่ัวคราวกอน ก็คงตองใชวิธีการนํายางมะตอยสําเร็จรูปมาปะ

หลุมไปพลางๆ กอน  ในสวนของทานณรงค  อรามเรือง ทานไดอภิปรายใน

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานเขวา – ตําบลศรีโนนงาม ทานได

อภิปรายสอบถามถึงวิธีดําเนินงาน ขอเรียนวาตอนน้ีเปนเพียงข้ันตอนการบรรจุ

โครงการไวในแผนกอน วิธีในการดําเนินงานน้ันในข้ันตอนการอนุมัติเปนไปไดวา

โครงการน้ีจะอนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ 62 ก็จะไดระบุเน้ือหาวาจะตองมี

ปริมาณในการลงลูกรังเทาไหร ตองเกรดบดอัดทับหนาอยางไร แตในเรื่องของการ

เกรดบดทัดจะใชเคร่ืองจักรกลอะไรน้ันตองข้ึนอยูกับผู รับจางท่ีเราสรรหามา

ดําเนินการ วาเขาเห็นสมควรวาลักษณะพ้ืนท่ีตองใชเร่ืองจักรกลแบบใด 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกท่ีไดช้ีแจงตอสภาฯ มีทานสมาชิกไดอภิปรายสอบถาม มีทานใด

จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอมตินะครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 

3.2  รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ครั้งท่ี 12/2561   

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกได ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี 12/2561  ตอสภาฯ ครับ 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยาง ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                 

ผมนายภูริต อภิรักษวรการ นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ขอเสนอญัตติ

ตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.2 เร่ืองรายละเอียดการโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี 12/2561 ซ่ึงตาม

ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองทองถ่ิน 
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พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 และ 3 ป พ.ศ. 2543 ขอ 29 การแกไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีทําให

ลักษณะปริมาณงาน  คุณภาพ หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจของ

สภาองคกรปกครองทองถ่ิน จึงขอเสนอตอสภาเพ่ือพิจารณาดังน้ี 

- โครงการกอสรางถนน(คสล.)สายบานหนอยาว - บาน พะแวะเหนือ หมูท่ี 9 

งบประมาณต้ังใว 192,000.00 บาท โอนลดจํานวน 34,000 บาท มีปริมาณ

งาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

งานคอนกรีต ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 

0.20 เมตร พรอมปาย  โครงการจํานวน  1.00 ปายตามแบบและรายละเอียด               

ท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิกําหนด บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564)ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 

ฉบับท่ี 1 ขอ 27 

- โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานหนองยาว- แยกถนนสายบาน             

หนองยาว/บานหนองอิไทย หมูท่ี 4 ต้ังจายไว  34,000.00 บาท โอนเพิ่ม

จํานวน 34,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,000 บาท มีปริมาณงาน           

กวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 

0.20 เมตร ตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหาร

สวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง              

ฉบับท่ี 2  ขอ   85 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกท่ีไดช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี 12/2561  ตอสภาฯ ครับ มีสมาชิกทานใดท่ีจะ

อภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมเชิญนะครับ  ถาไมมีผมขอมตินะครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ อนุมัตเิปนเอกฉันท 

3.3 การพิจารณาบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกไดช้ีแจงตอสภาฯ เก่ียวกับการพิจารณาบัญชีแกไขเปล่ียนแปลงคํา

ช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน         

ผมนายภูริต อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ขออนุญาต

เสนอญัตติตอสภาฯ เร่ือง การพิจารณาบัญชีแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงระเบียบงบประมาณมี

การเปล่ียนแปลงหลายคร้ังทําใหเน้ือหาสาระตองเปล่ียนแปลง จึงตองเปล่ียนแปลง

ใหถูกตอง โครงการท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาในคร้ังท่ีแลวระบุไววาโครงการกอสรางทุก

โครงการใหเปนไปตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองทองถ่ิน คร้ังน้ี

ขอเปล่ียนแปลงเปนตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิกําหนดดังน้ี 

คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม 

1.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักได 
(หนาศาลาประชาคมดานทิศใตบานสลักได) ตั้งจายไว   
126,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 
51 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 12 

1.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักได 
(หนาศาลาประชาคมดานทิศใตบานสลักได) ตั้งจายไว   
126,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 51 เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย
ตามแบบเลขท่ี สว.01/2561  บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 12 

 
2.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักไดจาก
บานนายคําผง - บานนางนอย บุญธรรมตั้งจายไว 
126,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 
51 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย       
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564)                  
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 11 

2.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานสลักไดจาก
บานนายคําผง - บานนางนอย บุญธรรม ตั้งจายไว 
126,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 51 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา204.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 
1.00 ปายตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 11 

 
3.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานหนองยาว- 
แยกถนนสายบานหนองยาว/บานหนองอิไทย หมู ท่ี 4   
ตั้งจายไว 150,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 
เมตร ยาว 61 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา244.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 
1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 27 

3. โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานหนองยาว- 
แยกถนนสายบานหนองยาว/บานหนองอิไทย หมู ท่ี 4            
ตั้งจายไว 150,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 4.00 
เมตร ยาว 61 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา244.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 
1.00 ปายตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 27 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม 

4.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายแยกบานหวย - 

สะพานขามลําหวยแฮดหมูท่ี 5   ตั้งจายไว 163,000.00 

บาท มีปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา

270.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 

0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตาม

แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 9 

 

4.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายแยกบานหวย - 

สะพานขามลําหวยแฮด หมูท่ี 5 ตั้งจายไว 163,000.00 

บาท  มีปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 

270.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 

0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปายตาม

แบบเลขท่ี สว.01/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ

บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 9 

 

5.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานเขวา หมูท่ี 2 -
บานโพนปลัด   ต้ังจายไว 135,000.00 บาทมีปริมาณงาน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา225.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ขอ 3 
 

5.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานเขวา หมูท่ี 2 -
บานโพนปลัด   ต้ังจายไว 135,000.00 บาทมีปริมาณงาน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา225.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ขอ 3 

6.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานจังเอิญ - แยก 
ถนนสายบานโพนปลัด/บานเขวา (ตอโครงการเดิม)  ต้ังจาย
ไว 184,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา300.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 
1.00 ปายตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 5 
 
 
 

6.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายบานจังเอิญ - แยก 
ถนนสายบานโพนปลัด/บานเขวา (ตอโครงการเดิม)  ต้ังจาย
ไว 184,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล
ทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 
1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 5 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม 

7.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานพะแวะใต
ซอยทิศตะวันออกจากบานนายเปล่ียน - บานนางนัด หมูท่ี 8 
ต้ังจายไว 53,000.00 บาทมีปริมาณงาน กวาง 2.50 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 87.50 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 
2-202 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ขอ 17 
 

7.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) ภายในหมูบานพะแวะใต
ซอยทิศตะวันออกจากบานนายเปล่ียน - บานนางนัด หมูท่ี 8 
ต้ังจายไว 53,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 2.50 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 87.50 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร ตามแบบเลขท่ี สว.
01/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  (พ.ศ.2561 -2564) ฉบับเ พ่ิมเ ติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 17 

8.  โครงการกอสรางถนน (คสล.)สายบานอาลัย - บานหนอง
ยาโมง หมูท่ี 7 ต้ังจายไว 89,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา152.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ0.20 เมตรตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบ
เลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564)ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 15 

8. โครงการกอสรางถนน (คสล.)สายบานอาลัย - บานหนอง
ยาโมง หมูท่ี 7 ต้ังจายไว  89,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา152.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ0.20 เมตร ตามแบบเลขท่ี 
สว.01/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 15 
 

9.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายภายในหมูบาน         
หนองอิไทย ต้ังจายไว 153,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 7 

9.  โครงการกอสรางถนน (คสล.) สายภายในหมูบาน              
หนองอิไทย ต้ังจายไว   153,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร  พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1    ขอ 7 
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10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานระหาร บานนางสา – บานนายเล็ก ต้ังจายไว   
95,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ - 2-202 บรรจุ
ในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 20 

10.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานระหาร บานนางสา – บานนายเล็ก ต้ังจายไว   
95,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบเลขท่ี สว.01/2561 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 20 
 

11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบานหนองยาว 
หมูท่ี 9 ซอยบานนายนอย จากบานนางดวน – บานนาย
วสันต ต้ังจายไว   50,000.00 บาท มีปริมาณงานดินถม
กวาง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร ถมสูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไมน อยกว า 178.00 
ลูกบาศกเมตร และลงลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 89.00 
เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 35.60 ลูกบาศ
เมตร พรอมลงทอ 0.40x1.00 เมตร จํานวน 6.00 ทอน 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 25 

11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบานหนองยาว
หมูท่ี 9 ซอยบานนายนอย จากบานนางดวน – บานนาย
วสันต ต้ังจายไว   50,000.00 บาท มีปริมาณงานดินถม
กวาง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร ถมสูงเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไมน อยกว า 178.00 
ลูกบาศกเมตร และลงลูกรังกวาง 4.00 เมตร ยาว 89.00 
เมตรหรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 35.60 ลูกบาศ
เมตร พรอมลงทอ 0.40x1.00 เมตร จํานวน 6.00 ทอน 
ตามแบบเลขท่ี สว.02/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 25 
 

12. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานจังเอิญ 
หมูท่ี 3 – บานโนนยาง ต้ังจายไว   67,000.00 บาท              
มีปริมาณงาน ดินถม กวาง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
ถมสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไมนอยกวา 
225.00 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณงานลูกรัง กวาง 3.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินถมไมนอยกวา 45.00 ลูกบาศกเมตร พรอม
ลงทอคสล.ขนาด 0.80x1.00 ม.จํานวน 7.00 ทอน ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีป องค การบริหารส วน ตําบลสุขสวัส ด์ิ                
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 6 
 

12. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานจังเอิญ             
หมูท่ี 3- บานโนนยาง ต้ังจายไว   67,000.00 บาท                  
มีปริมาณงาน ดินถม กวาง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
ถมสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไมนอยกวา 
225.00 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณงานลูกรัง กวาง 3.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณงานดินถมไมนอยกวา 45.00 ลูกบาศกเมตร พรอม
ลงทอคสล.ขนาด 0.80x1.00 ม.จํานวน 7.00 ทอนตาม
แบบเลขท่ี สว.02/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 6 
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13. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหนองอิไทย/
บานหนองยาว - แยกหลังท่ีทําการ อบต.สุขสวัสด์ิ ต้ังจายไว   
98,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงาน
ลูกรังไมนอยกวา 192.00 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน งาน
เสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุใน แผนพัฒนา
ส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 
2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 8 
 

13. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหนองอิไทย/
บานหนองยาว - แยกหลังท่ีทําการ อบต.สุขสวัสด์ิต้ังจายไว   
98,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 
480.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงาน
ลูกรังไมนอยกวา 192.00 ลูกบาศกเมตร ตามแบบเลขท่ี 
สว.02/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 8 
 

14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหวย - บาน
สลักได ต้ังจายไว 87,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 148.00 ลูกบาศก
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุใน 
แผนพัฒนาส่ีป องค การบริหารส วน ตําบลสุขสวัส ด์ิ                
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 10 
 

14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบานหวย – บาน
สลักไดต้ังจายไว 87,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 148.00 ลูกบาศก
เมตร ตามแบบเลขท่ี สว.02/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 10 

15. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายรองจังเอิญดาน
ทิศตะวันตกจากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา – เขตตําบล
ปราสาทเยอ ต้ังจายไว   117,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 222..00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 2 
 

15. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายรองจังเอิญดาน
ทิศตะวันตกจากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา – เขตตําบล
ปราสาทเยอ ต้ังจายไว   117,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไมนอยกวา 222..00 
ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตาม
แบบเลขท่ี สว.02/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 2 
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16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบานอาลัยสาย
จากหนาวัด – ถนนรอบบานหนองไผ ต้ังจายไว   
132,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
งานหินคลุกไมนอยกวา 100.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานเสริมผิวลูกรัง แบบ
เลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ขอ 14 
 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบานอาลัยสาย
จากหนาวัด – ถนนรอบบานหนองไผ  ต้ังจายไว   
132,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 2.50 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหิน
คลุกไมนอยกวา 100.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปายตามแบบเลขท่ี สว.02/2561 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 14 
 

17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานพะแวะ
เหนือ - ถนนสายบานสลักได/บานหนองอิไทย ต้ังจายไว   
127,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 
330.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหิน
คลุกไมนอยกวา 99.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 
จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี 
ทถ - 7-101 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ขอ 122 
 

17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานพะแวะ 
เหนือ - ถนนสายบานสลักได/บานหนองอิไทย ต้ังจายไว   
127,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 
330.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหิน
คลุกไมนอยกวา 99.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ 
จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.02/2561 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีป องค การบริหารส วน ตําบลสุขสวัส ด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 122 
 

18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานระหาร -
บานโคน เขตติดตอตําบลโนนปูน ต้ังจายไว   116,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไมนอยกวา 
90.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00
ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขท่ี ทถ - 7-101 บรรจุใน 
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ(พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
ขอ 18 
 

18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบานระหาร - 
บานโคน เขตติดตอตําบลโนนปูน ต้ังจายไว   116,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไมนอยกวา 
90.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1.00
ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.02/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564)
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 18 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม 

19. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) บานหยอดถนน
โพนปลัด/หนองอิไทย ต้ังจายไว   114,000.00 บาท            
มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 61.80 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รางระบายนํ้า คสล. ยาน
ชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561- 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1ขอท่ี 22 

19. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) บานหยอดถนน
โพนปลัด/หนองอิไทย ต้ังจายไว   114,000.00 บาท         
มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน  10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 61.80 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.03/2561 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ           
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 22 

20. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในคุมหนอง
ยาโมง ต้ังจายไว   29,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 
3.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 
เมตร จํานวน 3.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 35.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 21.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรางระบายนํ้า คสล. ยานชุมชน 
แบบเลขท่ี ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561- 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1 ขอท่ี 13 
 

20. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในคุมหนอง 
ยาโมง ต้ังจายไว   29,000.00 บาท มีปริมาณงาน 
กวาง 0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาด
บอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 3.00 
บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร
จํานวน 3.00 ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
จํานวน 35.00 ทอน หรือมีปริมาณงานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
21.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขท่ี สว.03/2561 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีป องค การบริหารส วน ตําบลสุขสวัส ด์ิ               
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 13 
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21. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
พะแวะใต สายกลางหมูบานต้ังจายไว   200,000.00 บาท 
มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 182.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 18.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 18.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 182.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 109.20 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รางระบายนํ้า คสล. 
ยานชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561- 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1ขอท่ี 16 

21. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
พะแวะใต สายกลางหมูบานต้ังจายไว   200,000.00 บาท 
มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 182.00 เมตร               
ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 18.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 18.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 182.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 109.20 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.03/2561 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 16 
 

22. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
พะแวะเหนือ ซอยรอบหมูบาน หมู ท่ี 12 ต้ังจายไว   
124,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 
112.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 
0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 11.00 บอ พรอมฝาปด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 11.00 
ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 112.00 
ทอน หรือมีปริมาณงานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 67.20 ตารางเมตร 
พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
รางระบายนํ้า คสล. ยานชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1ขอท่ี 
23 

22. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
พะแวะเหนือ ซอยรอบหมูบาน หมู ท่ี 12 ต้ังจายไว   
124,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 
112.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 
0.60 x 0.10 เมตร จํานวน 11.00 บอ พรอมฝาปด
ตะแกรงเหล็กขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 11.00 
ฝา และลงทอขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 112.00 
ทอน หรือมีปริมาณงานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 67.20 ตารางเมตร 
พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี 
สว.03/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 23 
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23. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
หนองยาว ซอยกลางบาน หมูท่ี 9 ต้ังจายไว   51,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 4.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 4.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 45.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 27.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินราง
ระบายนํ้า คสล. ยานชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 บรรจุใน
แผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.
2561- 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1 ขอท่ี 26 
 
 

23. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
หนองยาว ซอยกลางบาน หมูท่ี 9 ต้ังจายไว   51,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 4.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 4.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 45.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 27.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขท่ี สว.
03/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 26  
 

24. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
เขวา ถนนกลางหมูบาน หมูท่ี 2 ต้ังจายไว   114,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 61.80 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รางระบายนํ้า คสล. ยาน
ชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561- 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1ขอท่ี 4 
 

24. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (คสล.) ภายในหมูบาน
เขวา ถนนกลางหมูบาน หมูท่ี 2 ต้ังจายไว   114,000.00 
บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ขนาดบอพัก คสล. 0.60 x 0.60 x 0.10 
เมตร จํานวน 10.00 บอ พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40 x 0.40 เมตร จํานวน 10.00 ฝา และลงทอขนาด 
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 103.00 ทอน หรือมีปริมาณ
งานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 61.80 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี สว.03/2561 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการ บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 
1 ขอ 4 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม 

25. โครงการวางทอระบายนํ้าผาซีกภายในหมูบานโพนปลัด
จากบานนายวง คํากลาง - บานนางดอน ศรีโศรก ต้ังจายไว   
133,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 136.00 เมตร มีปริมาณงานดังน้ี 
       - งานวางทอคสล. แบบผาซีก ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 88 .00 ทอน 
       - งานวางทอคสล. ระบายนํ้า ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 48 ทอน 
พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รางระบายนํ้า คสล. ยานชุมชน แบบเลขท่ี ทถ-5-301 
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ                 
(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1          
ขอท่ี 1 
 

25. โครงการวางทอระบายนํ้าผาซีกภายในหมูบานโพนปลัด
จากบานนายวง คํากลาง - บานนางดอน ศรีโศรก ต้ังจายไว   
133,000.00 บาท มีปริมาณงาน กวาง 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว136.00 เมตร มีปริมาณงานดังน้ี 
      - งานวางทอคสล. แบบผาซีก ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 88 .00 ทอน 
     - งานวางทอคสล. ระบายนํ้า ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 48 ทอน 
พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย ตามแบบเลขท่ี 
สว.03/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 1 
 

26. โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสด์ิ หมูท่ี 
11 ต้ังจายไว  135,000.00 บาท มีปริมาณงาน ปากบน
กวาง 33.00 เมตร ยาว  44.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 2.50 
เมตร มีปริมาณงานดินขุดไมนอยกวา 3,490 ลูกบาศกเมตร 
พรอมทอระบายนํ้าเขาขนาด 0.60 x 1.00 ม. จํานวน 
11.00 ทอน พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย 
ตามแบบมาตรฐานงานกอสราง บูรณะและการบํารุงรักษา
แหลงนํ้า องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561- 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1ขอท่ี 1 บรรจุในแผนพัฒนา
ส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561- 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือแปลงฉบับท่ี 1 ขอท่ี  21 
 

26. โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสด์ิ หมูท่ี 
11 ต้ังจายไว   135,000.00 บาท มีปริมาณงาน ปากบน
กวาง 33.00 เมตร ยาว  44.00 เมตร ขุดลึกเฉล่ีย 2.50 
เมตร มีปริมาณงานดินขุดไมนอยกวา 3,490 ลูกบาศกเมตร 
พรอมทอระบายนํ้าเขาขนาด 0.60 x 1.00 ม. จํานวน 
11.00 ทอน พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1.00 ปาย
ตามแบบเลขท่ี สว.03/2561 บรรจุในแผนพัฒนาส่ีป
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ (พ.ศ.2561 - 2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 ขอ 21 
 

27. โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป          
(ร้ัวคาวบอย)หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม 
ต้ังจายไว   41,000.00 บาท มีปริมาณงาน ยาว 58.00 
เมตร สูง 1.20 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดงาน
กอสรางท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ
(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง             
ฉบับท่ี 1 ขอท่ี 1 
 

27. โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป              
(ร้ัวคาวบอย)หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม 
ต้ังจายไว   41,000.00 บาท มีปริมาณงาน ยาว 58.00 
เมตร สูง 1.20 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดงาน
กอสรางท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิกําหนด
บรรจุในแผนพัฒนาส่ีปองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ
(พ.ศ.2561- 2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง            
ฉบับท่ี 1 ขอท่ี 19 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกท่ีไดช้ีแจงตอสภาฯ มีทานสมาชิกไดอภิปรายสอบถาม มีทานใด

จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอมตินะครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ อนุมัตเิปนเอกฉันท 

ประธานสภาฯ ดวยสภาฯ ไดประชุมมาพอสมควร จึงขอพักการประชุม แลวมาประชุมตอใน
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุมเวลา  12.10 น. 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆเชิญครับ 

นายถวิล  สีฟา กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                        

ผมนายนายถวิล  สีฟา ส.อบต.ม.1 เรียนถามทานนายกผานสภาฯ จากการประชุม

คร้ังท่ีแลว ผมไดขอหินลูกรังหินคลุกจากทานนายก 2 เท่ียว เพราะชาวบานก็

เดือดรอนมากจากการใชถนน ถาทานนายกใหก็จะขอบคุณมากครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                 

ผมนายประหยัด โยธี ส.อบต.ม. 11 เรื่องถนนสายบานอาลัย พ่ีนองประชาชน

สัญจรไปมาลําบากมาก และสายบานแขมไปบาหนองอิตูอยากใหทาง อบต. เอาหิน

ไปลงใหหนอย เร่ืองไฟฟาสองสวางมีอยู 3 จุดท่ีไมสวาง จุดแรกหนาบานของผม 

จุดท่ี 2 ทางแยกไปบานแขม จุดท่ี 3 บานแมตุกต๊ิก 

นายสุนทร โกฎิทอง      กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                

ผมนายสุนทร โกฎิทอง รองประธานสภาฯ อบต.สุขสวัสด์ิ 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                 

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต. ม. 2 เร่ืองถนนก็เปนหลุมเปนบอทุกหมูบานนะ

ครับเพราะเปนหนาฝน และเร่ืองฟาสองสวางในชวงหนาฝน ฝนตกมันก็ดับอยากให

ชางออกไปดูทุกหมูบาน  เห็นใจผูท่ีใชถนนเวลากลางคืน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไมครับ  ถาไมมีเชิญทานนายกครับ  

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                   

ขออนุญาตตอบขอซักถามของทานสมาชิกท่ีไดสอบถามเร่ืองถนนและเร่ืองไฟฟา

สาธารณะ กรณีถนนในลักษณะท่ีตองมีการซอมแซมในชวงระหวางน้ีเปนชวง

ปลายปงบประมาณ กําลังใหกองชางประสานงานกับกองคลังเช็ควางบประมาณ

สวนไหนท่ียังไมจําเปน เพ่ือท่ีจะไดโอนงบประมาณมาซอมแซมถนน ซ่ึงก็คงจะพอดี



~ 20 ~  

กับชวงท่ีฝนจะหยุดตกก็จะไดเร่ิมซอมแซมถนน  ตอนน้ีก็จะอยูระหวางการรวบรวม

ขอมูลวาถนนเสนใดท่ีจะตองจําเปนตองซอมเรงดวนในชวงปลายปงบประมาณน้ี  

หากมีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมขอมูลจากท่ีกองชางมีก็สามารถเพ่ิมเติมไดโดยตรง

กับทางกองชางไดเลย เพ่ือท่ีจะใชเปนขอมูลในการซอมแซมถนนกอนท่ีจะส้ิน

ปงบประมาณน้ี ขออนุญาตตอบแยกเฉพาะของทานถวิล สีฟา การประชุมคราวท่ี

แลวผมเขาใจวาทานอภิปรายเลาใหฟงวามีพ่ีนองประชาชนไดดําเนินการซอมแซม

ถนน ยังไงจะใหกองชางดําเนินการพรอมกับการซอมแซมถนนคร้ังตอไป  กรณีเรื่อง

ไฟฟาสองสวางท่ีผานมา ถาไดรับแจงก็จะไดกําชับใหทางผูชวยชางไฟฟาใหออกไป

ดูแล  ถาหากมีจุดไหนท่ีขาดตกพกพรอง ทานสมาชิกสามารถขอหมายเลขโทรศัพท

ของทางผูชวยชางไฟฟาเพ่ือจะไดแจงวาไฟฟาดับไดโดยตรงได 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกท่ีไดช้ีแจงตอสภาฯ เรื่องไฟฟาขออนุญาตเสริมนิดหนอยนะครับ 

ทราบขาวอยางไมเปนทางการวามีคนไปเก่ียวหญาแลวไปโดนสายไฟ ทําใหไฟ              

ช็อตไดรับบาดเจ็บเล็กนอย อยากใหพวกเราดูแลในเรื่องน้ีวามีสายไฟตรงไหนท่ีติด

กับตนไมหรือหยอนอยูกอหญาเพราะเปนชวงฝนตก เม่ือ 2 – 3 สัปดาหท่ีแลวมีคน

เสียชีวิตจากการตัดตนไม  ในสวนของเจาหนาท่ีเชิญทาน ผอ.กองคลังครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง กราบเ รียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ                      

ทุกทาน ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  จะมาสรุป

รายรับรายจายประจําป เพราะชวงน้ีเปนการจัดทําขอบัญญัติป 62 ตามหนังสือ

ซักซอมให เราประมาณการรายรับทุกหมวด ในป 60 ประมาณการไว ท่ี 

32,820,000 บาท  รับจริง 30,000,000 บาท เราจึงตองลดประมาณการในป 

61 และตามหนังสือซักซอมการจัดทํางบประมาณป 62 ใหเราเพ่ิมคาเคร่ืองแบบ

ชุดนักเรียน ซ่ึงประมาณการไว 300,000 บาท จึงตองเพ่ิมประมาณการในป 62 

เปน 32,300,000 บาท  และจะไดนําประมาณการน้ีไปใชทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 2562  เร่ืองท่ี 2 โครงการในขอบัญญัติป 61 

ตอนน้ีอยูในข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแบบ ถาการประชุมคร้ังน้ีผานก็คงใหผูรับจาง

มาดําเนินการได สําหรับกองคลังมีเพียงแคน้ีคะ 

ผูอํานวยการกองชาง กราบเ รียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ                      

ทุกทาน ผมนายวิจิตร นรสิงห  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ขอช้ีแจงเบ้ืองตนวา

การรับรองแบบท่ีใชในการกอสรางตองใชวิศวกรระดับบริหาร แตทาง อบต. ก็ได

ประสานเรียบรอยแลว สามารถดําเนินการกอสรางไดโดยมีวิศวกรรับรองแบบของ

เราแลว  สําหรับเร่ืองไฟฟาสาธารณะ ชวงน้ีก็ตองขอหยุดไวกอนเพราะเปนชวง            

ฤดูฝน ถาฝนหยุดตกก็จะใหชางไฟฟาทยอยออกไปซอม ถามีไฟตรงไหนชํารุดก็

ขอใหทานสมาชิกแจงจะไดดําเนินการออกไปซอมให สวนเร่ืองการจัดทําแผน 
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สําหรับโครงการท่ีจะทําในปงบประมาณ 62 ถาหมูไหนไมมีโครงการในแผนตองรีบ

ดําเนินการนะครับ เกรงวาจะประชุมไมทัน เพราะตองทํารายละเอียดตางๆ สงทาง

อําเภออีก สําหรับกองชางมีเร่ืองจะแจงใหทราบเพียงเทาน้ีครับ   

ประธานสภาฯ ขอบคุณทาน ผอ.กองชางท่ีไดแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ มีทานใดท่ีจะเสนอ

เร่ืองอะไรเพ่ิมเติมอีกเชิญครับ 

นายสมภาร  บัวจันทร กราบเ รียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ                      

ทุกทาน ผมนายนายสมภาร  บัวจันทร ตําแหนง เลขานุการนายก อบต. เน่ืองจาก

บานหนองอิไทยตอนน้ีไฟฟาดับมา 4 วันแลว เพราะวาไฟฟามายายเสาไฟ มันอาจ

ไปกระทบสายไฟสายใดสายหน่ึงทําใหไฟฟาดับต้ังแตโคงโรงเรียนไปตลอดสาย     

ผมจึงไดประสานไปยังการไฟฟาขุนหาญ การไฟฟาขุนหาญก็บอกใหแจงไฟฟา             

ไพรบึง  พอแจงมายังไฟฟาไพรบึงก็บอกใหแจงมาทางไฟฟาขุนหาญ ก็เลยบอกวา

ประสานไปไฟฟาขุนหาญแลวเขาใหประสานมายังไฟฟาไพรบึง  เขาก็เลยรับปากวา

จะประสานไปยังไฟฟาขุนหาญใหอีกที  พอตอนเย็นโทรไปถามอีกทีก็บอกวาไมมี

ใครทราบ เพราะฉะน้ันในเร่ืองตางๆ แบบน้ีเราตองชวยกันดูแล โดยเฉพาะชวงท่ี

ผานมาเจาหนาท่ีก็บอกไปทํางานไมไดกลัวไฟซ็อต  เหมือนการเดินสายไฟหรือ

สายโทรศัพท มีการเดินสายท่ีไมเปนระเบียบไมมีความปลอดภัย อยางท่ีทาน

ประธานบอกวาอาจจะเปนอันตรายได  พอสายไฟชํารุดข้ึนมาก็บอกใหไปหา

หนวยงานน้ันหนวยงานน้ี  สุดทายก็ตกมาเปนภาระของ อบต. อยางไฟดับหลายๆ

วัน บางคนก็บอกวาใหชางท่ี อบต.มาซอมใหหนอย  เหมือนถนนทางบานผมเปน

หลุมเปนบอเยอะมาก ทาง อบต.ก็ไดใหงบประมาณไปซอม แตยังไมสามารถ

ดําเนินการ ซอมไดเพราะยังขาดวิศวกรรับรองแบบ  ทุกวันน้ีมีกฎกติกาเพ่ิมมากข้ึน

ทําใหผูปฏิ บัติตองทําตามท้ังๆ ท่ีชางขอเราก็สามารถทําได ทําใหตองเพ่ิม

งบประมาณเพ่ิมเวลามากข้ึน  ขอแจงใหท่ีประชุมทราบเพียงเทาน้ีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมภาร  บัวจันทร ท่ีไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ถาเปนไฟฟาสาธารณ

ชํารุดก็ใหมีหนังสือแบบฟอรมแจงมายังกองชางไดเลย ไมนาจะเกิน 3 วัน ทางกอง

ชางก็คงจะออกไปซอมให มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ถาไมมีขอขอบคุณทุก

ทานท่ีเขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียงกันสําหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 

2/2561 ในคร้ังน้ี  ขอปดการประชุมครับ 

ปดการประชุม เวลา 1๔.20 น.  
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