
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
ครั้งที ่1 / 2565 

วันที ่ 8 กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.00 น. 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

******************************************** 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ที ่ ชื่อ –นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแสวง   เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ 
นายแสวง   เชื้อทอง ประธานกรรมการ 

2 นายประทีป รักชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ 

นายประทีป รักชาติ กรรมการ 

3 นายวิจิตร  สมบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ 

นายวิจิตร  สมบรรณ กรรมการ 

4 นายอุทัศ  พลเขตต ์ ส.อบต.หมากเขียบ (ผู้แทนสภาฯ) นายอุทัศ  พลเขตต์ กรรมการ 
5 นายสมชัย  ไชยเศษ ส.อบต.หมากเขียบ (ผู้แทนสภาฯ) นายสมชัย  ไชยเศษ กรรมการ 
6 นางพิศมัย โพธิ์ศรี ส.อบต.หมากเขียบ (ผู้แทนสภาฯ) นางพิศมัย โพธิ์ศรี กรรมการ 
7 นายอดุลย์  มะณีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอดุลย์  มะณีย์ กรรมการ 
8 นายประเสริฐ  รัศม ี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประเสริฐ  รัศมี กรรมการ 
9 นายสามารถ  ทองมวล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสามารถ  ทองมวล กรรมการ 
10 ท้องถิ่นอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการ -ไม่มา- กรรมการ 
11 ผอ.รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ผู้แทนส่วนราชการ นางสมิชา ค าผุย กรรมการ 
12 ผอ.โรงเรียน ศกว.2  ผู้แทนส่วนราชการ นายวันชัย วรรณวงษ์ กรรมการ 
13 นักพัฒนาชุมชนต.หมากเขียบ ผู้แทนส่วนราชการ -ไม่มา- กรรมการ 
14 นายชูศักดิ์   แสนพันธ์ ผู้แทนประชาคม นายชูศักดิ์   แสนพันธ์ กรรมการ 
15 นางจุฑาทิพ   ทองพันชั่ง ผู้แทนประชาคม นางจุฑาทิพ   ทองพันชั่ง กรรมการ 
16 นายประดิษฐ์  ทองพันชั่ง ผู้แทนประชาคม -ไม่มา- กรรมการ 
17 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัดอบต.หมากเขียบ นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
18 นางปุญญาภา  พรมโลก หัวหน้าส านักปลัดอบต.หมากเขียบ นางปุญญาภา  พรมโลก ผู้ช่วยเลขานุการ 
19 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นางจิริดาพรรณ บุญเกษม

(แทน) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าประชุม 16 คน 
ผู้ไม่มาประชุม 3 คน 
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สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

ที ่ ชื่อ –นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสถียร  นนทะเสน ประธานสภา อบต.หมากเขียบ นายเสถียร  นนทะเสน  
2 นายชาตรี  ศรีสะอาด รองประธานสภา อบต.หมากเขียบ นายชาตรี  ศรีสะอาด  
3 นายสามารถ  ทองมวล เลขานุการสภา อบต.หมากเขียบ นายสามารถ  ทองมวล  
4 นางพิศมัย  โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  นางพิศมัย  โพธิ์ศรี  
5 นายสมบัติ แสนภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  นายสมบัติ แสนภพ  
6 นายสมชัย ไชยเศษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายสมชัย ไชยเศษ  
7 นายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 นายประเสริฐ  สุขเกษม  
8 นายอุทัศ  พลเขตต ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 นายอุทัศ  พลเขตต์  
9 นายสมพล  มรรคนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 นายสมพล  มรรคนา  
10 นายประถม  เนาวรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 นายประถม  เนาวรัตน์  
11 นายจิตต์  เกษีสังข์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 นายจิตต์  เกษีสังข์  
12 นายประหยัด  เขียวพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายประหยัด  เขียวพันธ์  
13 นายปรีชา  งามวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายปรีชา  งามวิลัย  
14 นายบุญธรรม  บุญเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นายบุญธรรม  บุญเจริญ  
15 นายสุริยา  มโนรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายสุริยา  มโนรมย์  
16 นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา  
17 นายฌพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง นายฌพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล  
18 นายเสถียร  ล าภา ผอ.โรงเรียนบ้านหมากเขียบ นายเสถียร  ล าภา  
19 นายไสว  วรรณทวี ผอ.โรงเรียนบ้านยางกุดนาค า นายไสว  วรรณทวี  
20 นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล ผอ.โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองห้วยคล้า1 นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกลุ  
21 นางสุภาพร  ถวิล อสม. หมู่ที่ 1 นางสุภาพร  ถวิล  
22 นายเอกลักษณ์  เวียงค า อปพร. หมู่ที่ 9 นายเอกลักษณ์  เวียงค า  
23 นางถวิล  แก้วค า อสม. หมู่ที่ 6 นางถวิล  แก้วค า  
24 นางสาวนารีรัตน์  สุธารส อสม. หมู่ที่ 2 นางสาวนารีรัตน์  สุธารส  
25 นายบรรจง  ดวงจิตต์ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน นายบรรจง  ดวงจิตต์  
26 นายบุญ  นามภักดี อปพร. หมู่ที่ 11 นางดวงนภา นรสิงห์ (แทน) 
27 นางบุญเลียน  เนาวบุตร หมู่ที่ 7 นางบุญเลียน  เนาวบุตร  
28 นายพีระศักดิ์  สุจริตกุล หมู่ที่ 6 -ไม่มา-  
29 นายบุญเกิด  ศรีเมือง หมู่ที่ 6 -ไม่มา-  
30 นายวิเชียร  โพธิ์ศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 นายประณิช จันเทพา (แทน) 
31 นายคมสันต์  สิงขร หมู่ที่ 9 นายคมสันต์  สิงขร  
32 นางเอ้ือ  บุญเจริญ หมู่ที่ 5 นางเอ้ือ  บุญเจริญ  
33 นางส ารวย  นวลศรี หมู่ที่ 4 นางส ารวย  นวลศรี  
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ที ่ ชื่อ –นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
34 นายหมาย  งามวิลัย หมู่ที่ 10 -ไม่มา-  
35 นางพานเพียง  สารพล หมู่ที่ 3 นางพานเพียง  สารพล  

ผู้เข้าประชุม 32 คน 
ผู้ไม่มาประชุม 3 คน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯอบต.หมากเขียบ และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

ที ่ ชื่อ –นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง นายสมเกียรติ  รัศมี  
2 นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวจิราพร  พูลอ่อน  
3 นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์  
4 นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รก. ผอ.

กองการสวัสดิการสังคม 
นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม  

5 นายประสิทธิ์ศักดิ์  เงานอ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนฯอบต.หมากเขียบ 

นายประสิทธิ์ศักดิ์  เงานอ  

6 นายทวี  สารพล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนฯอบต.หมากเขียบ 

นายทวี  สารพล  

7 
นายเสมือน  พรมสอน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนฯอบต.หมากเขียบ 
นายเสมือน  พรมสอน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 7 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน (พนักงาน/พนักงานจ้างอบต.หมากเขียบ) 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายแสวง  เชื้อทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบประธานการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายแสวง เชื้อทอง  เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
นายกอบต.หมากเขียบ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ 

เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประชาคมระดับต าบล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 

2564    
   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  
นายจิระศักดิ์ ปัญญาคม ก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่ 
รองปลัดอบต.หมากเขียบ เกี่ยวข้อง ดังนี้  
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 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 17  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป” 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ไว้แล้วบางส่วน 
ขอเชิญฝ่ายเลขาฯชี้แจงที่ประชุม 

นางจิริดาพรรณ บุญเกษม  ในส่วนของรายละเอียดโครงการที่จะน าไปบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 2566-2570 ฝ่ายเลขาฯก็ได้จัดท าเป็นสรุปโครงการแจกให้ทุกท่านแล้ว โดยจะเป็น 

โครงการที่ดึงมาจากแผนเดิมคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 รวมถึงโครงการ
ที่ได้เพ่ิมเติมแผนไปแล้วทั้ง 3 ครั้งในปีที่ผ่านมา ซึ่งในเอกสารจะเป็นโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบโครงการของแต่ละหมู่บ้าน ให้ทุกท่านที่เป็น
ผู้แทนของแต่ละหมู่บ้าน ได้ตรวจโครงการของหมู่บ้านตัวเอง โดยสามารถเสนอโครงการ
ได้ทุกด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หมากเขียบ ซึ่ง มีอยู่ทั้ งหมด 6 
ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 3.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ  6.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   เมื่อทุกท่าน
ตรวจสอบแล้วหากมีข้อสงสัยหรือต้องการเสนอโครงการเพ่ิมสามารถแจ้งที่ประชุมได้ โดย
จะขอให้น าเสนอท่ีประชุมเรียงตามล าดับหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 ตามล าดับ  ขอ
อนุญาตเริ่มที่ หมู่ที่ 1 

นายอดุลย์ มะณีย ์ ส าหรับหมู่ที่ 1 ขอเสนอเพ่ิมโครงการ ดังนี้ 
ก านันต.หมากเขียบ  1.วางท่อระบายน้ าจากหมู่ 1 ถึง หมู่ 3  

2.โครงการไฟฟ้าแสงสว่างเส้นหน้าโรงเรียนบ้านหมากเขียบ  
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3.ก่อสร้างถนนคสล.เส้นหน้าบ้านนายบุญมา อนุกูล เชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน และ 
4.โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นจากถนนหลักบ้านหมากเขียบไปบ้านนายณรงค์ 

นายเสถียร ล าภา  ขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในโรงเรียนบ้านหมากเขียบ อีกหนึ่ง 
ผอ.รร.บ้านหมากเขียบ โครงการให้ทางอบต.พิจารณา  
นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม ขอชี้แจงให้ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบทราบว่า โครงการที่เป็นอ านาจ 
รองปลัดอบต.หมากเขียบ หน้าที่ของอบต.ต้องเป็นโครงการที่เป็นบริการสาธารณะคือประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ร่วมกัน หากจะสร้างถนนในบริเวณของโรงเรียนประชาชนต้องได้ใช้ประโยชน์ด้วย 
อย่างเช่น เป็นถนนที่พาดผ่านโรงเรียนและประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาด้วยอันนี้สามารถ
ท าได้ แต่หากเป็นเพียงถนนภายในโรงเรียนที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทาง
อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะขัดต่อระเบียบที่ได้ให้อ านาจไว้ 

นายประหยัด เขียวพันธ์ จากที่ตรวจสอบโครงการตามเอกสาร โครงการของหมู่ที่ 2 ถือว่าครอบคลุมและมีครบทุก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  โครงการที่ต้องการเสนอ ไม่มีโครงการเพิ่มเติม 
นายปรีชา งามวิลัย ขอเสนอโครงการของหมู่ที่ 3 เพ่ิมเติม ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  1.ก่อสร้างถนนคสล.เส้นนาโล่ง 
   2.ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก เส้นทิศตะวันตกวัดไปหนองกุดตาเปา 

3.ก่อสร้างคลองระบายน้ าจากสี่แยกโนนตาเต้ไปหนองหวาย 
นายชูศักดิ์  แสนพันธ์ จากที่ตรวจสอบโครงการตามเอกสาร โครงการของหมู่ที่ 3 ถือว่าครอบคลุมและมีครบทุก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  โครงการที่ต้องการเสนอ ไม่มีโครงการเพิ่มเติม 
นายบุญธรรม บุญเจริญ หมู่ที่ 5 ขอเสนอโครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จากเอกสารขอแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นหน้าบ้านนายรัตน์ เฉลิม ไปหนองอีเอ่น 

ขอแก้ไขจากเอกสารในโครงการที่ 57 ที่ระบุว่าอีเอดแก้ไขเป็นอีเอ่น 
นายประทีป รักชาติ ขอเพ่ิมโครงการของหมู่ที่ 5 คือโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุกจากฝาย 
รองนายกอบต. ตอนล่างไปหนองขาม 
นายอุทัศ พลเขตต์ ขอเพ่ิมเติมโครงการของหมู่ที่ 5 อีกหนึ่งโครงการคือโครงการปรับปรุงถนนคสล.ปูผิวแอส 
ส.อบต.ม.5 ฟัสท์จากสี่แยกบ้านยางกุดไปฝายตอนบน  
นางจุฑาทิพ ทองพันชั่ง จากที่ตรวจสอบโครงการตามเอกสาร โครงการของหมู่ที่ 6 ถือว่าครอบคลุมและมีครบทุก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการที่ต้องการเสนอ ไม่มีโครงการเพิ่มเติม 
นายเสถียร นนทะเสน เนื่องจากเป็นแผนปี 66-70 ไม่ใช่ขอแล้วจะได้เลยในปีนี้ แต่ส่วนของ ม.6 อยากจะขอ 
ประธานสภาอบต. เสริมในส่วนของโครงการที่ส่งเสริมด้านงานสาธารณสุขเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 ที่ยังคงระบาดอย่างหนัก  
นายสมพล มรรคนา อยากจะขอให้ดูแลปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา หมู่ที่ 7 ที่น้ าไม่ค่อยไหล หรือไหลแต่ไม่ 
ส.อบต.ม.7 ค่อยสะอาด แหล่งน้ ามีเยอะแต่คุณภาพน้ าที่ผลิตออกมาไม่ดี เพราะเหตุใด ฝากให้ช่วย

แก้ไข และเรื่องที่ 2 ถนนรอบร่องบากอยากให้มีในแผนเพื่อใช้สัญจรได้อย่างสะดวกสบาย  
นายประสิทธิ์ศักดิ์ เงานอ ขอเสริมจากท่ีท่านสมาชิก หมู่ที่ 7 ได้เสนอไปแล้ว ดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 1.ย้ายเสาไฟฟ้าเส้นถนนกินดี กับเส้นถนนบ้านผอ.สวัสดิ์ 
 2.ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุกเส้นรอบร่องบาก 
 3.ขุดลอกร่องบาก ม.7 
 4.ขยายเขตประปารอบหมู่บ้าน ม.7-ม.11-ม.8  
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นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม ส าหรับปัญหาน้ าประปา หมู่ที่ 7 เนื่องจากแหล่งน้ าที่ใช้ผลิตน้ าประปาคือล าน้ าห้วยคล้า  
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ซึ่งมีวัชพืชค่อนข้างเยอะจึงน ามาใช้ผลิตน้ าประปาค่อนข้างยาก อบต.เลยประสานให้ อบจ.

มาเจาะน้ าใต้ดิน แต่ก็เป็นน้ ากระด้างถูสบู่ไม่ค่อยมีฟองเลยเกิดปัญหา ถ้าจะใช้น้ าห้วยคล้า
ที่มีวัชพืชเยอะต้องท าการขุดลอก ซึ่งนายกฯได้ประสานทางชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
เพ่ือขุดลอกในปี 2566 ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ าประปาในตรงนี้ได้ และในหมู่ที่ 11 ก็
จะได้ใช้น้ าประปาท่ีก าลังก่อสร้างซึ่งจะเป็นน้ าที่ได้จากร่องบากในการผลิตน้ าประปา ก็จะ
เป็นการผลิตน้ าที่ใช้ได้เพียงพอ  

นายประเสริฐ รัศมี โครงการที่หมู่ 8 จะขอเสนอเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือระบบไฟโซลาเซล 
 2.ปรับปรุงถนนคสล.ม.8-ม.9 
 3.ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก ม.8 เส้นนายวันชัย ทองย่อย – ถนนขุขันธ์ เส้น 

220 (โครงการนี้ขอเป็นโครงการเร่งด่วน) 
 4.ปรับปรุงไหล่ทาง เส้นจากถนนขุขันธ์-ม.5 
 5.ติดตั้งกล้องวงจรปิดจากถนนขุขันธ์-ม.8 
นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือระบบไฟฟ้าโซลาเซลามีอยู่แล้วในแผนพัฒนา พ.ศ. 
รองปลัดอบต.หมากเขียบ 2561-2565 โดยได้บรรจุโครงการไว้ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2566-2570 ก็จะคงโครงการไว้เช่นเดิม 
นายสุริยา มโนรมย์ หมู่ที่ 9 ขอเสนอโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการขยายถนน คสล. เส้น 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ข้าง รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ถึง ศูนย์หม่อนไหมฯ และอยากจะขอเสริมว่าอยากให้

ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ช ารุดในทุกหมู่บ้าน  
นายเสมือน พรมสอน หมู่ที่ 10 ขอเสนอโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ปูผิวแอสฟัสท์ติก ภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะตรงบ้านนายวิจิตร ทรงกลด ที่มันทรุด ขอให้ 

อบต.มาดูด้วยกลัวจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมา ส่วนด้านอื่นๆก็มีในแผนอยู่แล้ว 
นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม จะแจ้งกองช่างออกไปส ารวจเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป 
รองปลัดอบต.หมากเขียบ 
นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา หมู่ที่ 11 ขอเสนอโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดลอกร่องบาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บริเวณปั๊มน้ ามัน เพราะเป็นเส้นทางที่มีคนสัญจรไปมาจ านวนมาก อยู่กลางหมู่บ้าน ซึ่ง

ตอนนี้มีวัชพืชเป็นจ านวนมาก เพ่ือความสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้าน 
นายประหยัด เขียวพันธ์ ขอเพ่ิมเติมเรื่องความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านคือเรื่องน้ าประปาที่ไม่ค่อยไหลเกิดความ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 เดือดร้อนอย่างมาก ขอให้ทางอบต.เร่งแก้ไขให้ด้วย 
นายปรีชา งามวิลัย ขอเพ่ิมเติมในเรื่องท่อระบายน้ าจากวัดโนนตาเต้ไปบ้านดินจี่ มันจะมีน้ าไหลเป็นโพรง กลัว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  ท่อจะหัก จึงขอให้เป็นโครงการที่เร่งด่วน 
นายเสถียร ล าภา  ขออนุญาตในส่วนด้านการศึกษา โครงการที่มีปรากฏอยู่ในเอกสารสรุปโครงการที่ทางฝ่าย 
ผอ.โรงเรียนบ้านหมากเขียบ เลขาฯได้รวบรวมมีทั้งหมด 18 โครงการ แต่โครงการที่โรงเรียนจะท าร่วมกันทั้ง 5  

โรงเรียน จ านวน 12 โครงการ ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาต าบล
หมากเขียบ ซึ่งผ่านมา 2 ปีงบประมาณแล้วที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากทราบว่าทาง อบต.
ไม่มีงบประมาณท่ีจะสนับสนุนในส่วนนี้ แต่เราโชคดีท่ีมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้ามา 
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ช่วยให้เราได้ด าเนินโครงการท ากิจกรรมร่วมกันท าให้ลูกหลานเราได้รับประโยชน์และมี
ความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม จึงขอฝากให้ทางอบต.ให้ความส าคัญและจัดสรร
งบประมาณโปรดอย่าตัดโครงการเหล่านี้ออก และขอความอนุเคราะห์ในปี 66-70 ต่อไป
ด้วยเพื่อลูกหลานของเรา 

นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม ขอขอบพระคุณท่านผอ.เสถียร ล าภา  เป็นอย่างมาก มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
รองปลัดอบต.หมากเขียบ  
นายประสิทธิศักดิ์ เงานอ อยากจะขอโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากถนนขุขันธ์ 220ไปร่องบาก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
นายแสวง  เชื้อทอง เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องใหญ ่ก าลังคุยกับผู้บริหารในจังหวัด ถ้าจะเปลี่ยนไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
นายกอบต.หมากเขียบ เป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะดีกว่า เพราะถ้าเป็นโครงการไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรมันจะช้าและราคาแพงมาก ถ้าใช้โซล่าเซลจะประหยัดกว่ามาก ก าลังหา
งบประมาณเพ่ือด าเนินการอยู่ ต่อไปเราก็จะลดการสร้างถนนมาท าด้านไฟฟ้าแทนเพราะ
ถนนเรามีแทบจะครอบคลุมพ้ืนที่หมดแล้ว มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติ
ที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บรรจุโครงการที่เสนอในที่ประชุมลงในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายฌพัฒน์  วงศ์วชิรนุกูล ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกท่ีให้การช่วยเหลือดูแลโรงเรียนบ้านก้านเหลืองมาโดย 
ผอ.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตลอด ในส่วนของประเด็นที่นักกีฬามาพัก จากการสืบไทม์ไลน์นักกีฬาตะกร้อซึ่งก็

ปลอดภัย และนักเรียนก็ไม่มีผู้ติดเชื้อจึงน าเรียนทุกท่านทราบ และได้ช่วยกันท าความ
สะอาดโรงเรียน อยากเสนอหากมีโรงเรียนไหนมีผู้ติดเชื้อให้แจ้งปิดทุกโรงเรียน อยากให้
ทางรพ.สต.เป็นหน่วยงานหลักในการอัพเดทข้อมูล ในส่วนนักเรียนที่ไปแข่งทูบีนัมเบอร์
วัน จ านวน 5 คน ก็เป็นผู้ปกครองเขามาขอตัวไป ไม่ใช่เป็นโครงการของโรงเรียนเอง ซึ่งก็
มีผู้ติดเชื้อ 1 คน ก็ได้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรายนี้และผู้ปกครองนักเรียนคนอ่ืนๆทุกคน
ดูแลกันอย่างเคร่งครัดไปแล้ว ต้องช่วยกันอย่าให้เด็กติดเพ่ิม  

นายแสวง  เชื้อทอง การสั่งปิดโรงเรียนเป็นอ านาจของผอ.อยู่แล้ว ถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็ควรจะปิดโรงเรียนเพ่ือ 
นายกอบต.หมากเขียบ ป้องกันการแพร่กระจายไว้ก่อน เช่นกันถ้าพนักงานในอบต.มีใครติดโควิด ทางอบต.ก็จะ

สั่งให้หยุดงานเหมือนกัน  
นายอดุลย์ มะณีย ์ สถานการณ์โควิด ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากครัสเตอร์งานศพ จึงอยากให้งดเครื่องดื่ม 
ก านันต.หมากเขียบ  แอลกอฮอลล์ และกระชับพิธีการให้รวดเร็ว เสร็จแล้วรับห่อข้าวแยกย้ายกลับบ้าน ห้าม 

เล่นการพนัน ขอฝากผู้น าทุกท่านให้ดูแลอย่างเคร่งครัด และขอบอกบุญผ้าป่าอ าเภอ
หมู่บ้านละ2,000 จะทอดในวันพรุ่งนี้ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ท่านนายก ผอ.รพ.สต.
ร่วมท าบุญ และทราบว่าทางรพ.สต.บ้านก้านเหลืองได้ท าบุญผ้าป่ารพ.สต.ในวันที่ 27 นี้ 
ขอเชิญร่วมท าบุญ สุดท้ายขอฝากทุกท่านว่าปัญหาต่างๆและการพัฒนาต่างๆจะท าเพียง
ล าพงัโดยท่านนายก หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะให้ส าเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ
จากพ่ีน้องทุกคน สามัคคีคือพลัง  

นางสมิชชา ค าผุย สถานการณ์โควิดตอนนี้อ าเภอเมืองขึ้นมาอยู่อันดับ 1 คือมีผู้ติดเชื้อแทบจะทุกมุมเมือง  
ผอ.รพ.สต.บ้านก้านเหลือง ในส่วนของต าบลหมากเขียบเฉพาะช่วงการระบาดระลอกใหม่นี้เรารักษาหายไปแล้ว 12 
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ราย เริ่มจากหมู่ที่ 11 จ านวน 4 ราย หมู่ 7 จ านวน 5 ราย หมู่ที่ 1 จ านวน 2 ราย หมู่ที่ 
8 จ านวน 1 ราย การรักษาทาง รพ.สต.จะดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 10 วัน  การรักษา
ต้องลงทะเบียนในระบบสปสช.จะสนับสนุนค่ารักษา ค่าอาหาร สามารถลงทะเบียนเพ่ือ
รับค่ารักษาได้ ตอนนี้จะมีน้องคนหนึ่งจะขอมาอยู่ศูนย์CIของอบต.ที่สนามกีฬา ได้แจ้ง
ปลัดไว้แล้ว เพราะถ้าให้กักตัวอยู่บ้านกลัวจะแพร่เชื้อให้คนในบ้าน และวันนี้รพ.สต.ได้นัด
ตรวจนักเรียนที่โดยสารรถตู้ที่อยู่ในกลุ่มสี่ยง ซึ่งวัคซีนยังคงเป็นเกราะป้องกันให้เราได้ 
ทางรพ.สต.ได้เปิดฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าและไฟเซอร์แต่ตอนนี้ไฟเซอร์มีให้เฉพาะคนที่รับ
เข็ม 1 เป็นไฟเซอร์มาแล้วจะมารับเข็ม 2 ต้องให้ไฟเซอร์เหมือนเดิม ฉะนั้นถ้าใครรับเข็ม 
1 เข็ม 2 ที่ไม่ใช่ไฟเซอร์มาแล้วจะมารับเข็มต่อไปจะได้รับเป็นแอสตร้าไป การป้องกันที่ดี
ที่สุดคือการใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ท าอย่างไรให้อยู่กับโควิดให้ได้ หาวิธีแก้ไข
ร่วมกัน ทางรพ.สต.ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือกันอย่างเข้มแข็ง  

นายแสวง  เชื้อทอง ต าบลของเราชุมชนของเรา อสม. รพ.สต.จัดการบริหารได้ดีเป็นระเบียบเรียบร้อย 
นายกอบต.หมากเขียบ น่าชื่นชม รวมทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยกันดูแล ไม่งั้นไม่รู้ใครจะมาช่วยดูแล ก็

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันร่วมใจกันท าหน้าที่ขอให้ดูแลกันต่อไป พ่ีน้องเราจะได้
ปลอดภัย และขอให้ทุกท่านปลอดภัยห่างไกลจากโรคร้ายนี้ 

 ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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