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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 14 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ๑ นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาฯ ประถม  เนาวรัตน์ 
 ๒ นายสมบัติ   แสนภพ รองประธานสภาฯ สมบัติ  แสนภพ 
 ๓ นายวิจิตร  สมบรรณ เลขานุการสภาฯ วิจิตร  สมบรรณ 
 ๔ นายบุญรอง  จันทะบุรม ส.อบต.หมู่ที่ 1 บุญรอง  จันทะบุรม 
 ๕ นายสมชัย  ไชยเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมชัย  ไชยเศษ 
 ๖ นายประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประเสริฐ  สุขเกษม 
 ๗ นายชื่น  โมลา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ชื่น  โมลา 
 ๘ นายสมใจ  พิมพ์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 สมใจ  พิมพ์ทอง 
 ๙ นายเสถียร  นนทะเสน ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสถียร  นนทะเสน 
๑๐ นายประหยัด  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ประหยัด  ทองพันชั่ง 
๑๑ นายธ ารงค์  ฤาชา ส.อบต.หมุ่ที่ 7 ธ ารงค์  ฤาชา 
๑๒ นายบดินทร์  อินธิเดช ส.อบต.หมู่ที่ 7 บดินทร์  อินธิเดช 
๑๓ นายถนอม  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ถนอม  ทองพันชั่ง 
๑๔ นายจิตต์  เกษีสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 จิตต์  เกษีสังข ์
๑๕ นายชาตรี  ศรีสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 10 ชาตรี  ศรีสะอาด 
16 นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ส.อบต.หมู่ที่ 11 วิลาวัลย์  ศรีรักษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ๑ นายมนตรี  จันทะบุรม ส.อบต.หมู่ที่ 5 ไม่มา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายหล่ า  มโนรมย์ รองนายก อบต.หมากเขียบ หล่ า  มโนรมย์ 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป รักชาติ 
๓ ร้อยต ารวจตรีเฉลิม กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ เฉลิม  กิ่งแก้ว 
4 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิระศักดิ์  ปัญญาคม 
๕ นางปุญญาภา พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด ปุญญาภา พรมโลก 
๖ นางจิริดาพรรณ บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จิริดาพรรณ  บุญเกษม 
๗ นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
๘ นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
9 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
10 นางสาวมนฤดี  ใจอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ มนฤดี  ใจอยู่ 
11 นายสมพงษ์  รัศมี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สมพงษ์  รัศมี 

 

ผู้มาประชุม      16   คน 
ผู้ไม่มาประชุม        1   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม      11   คน 
 

เปิดประชุม    เวลา          ๐๙.00 น. 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดประชุม และอ่าน 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖4 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑) วันที่ 14 
พฤษภาคม  ๒๕๖4 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมขอกล่าวตอนรับพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาด ารง 
    ประธานสภาฯ ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จ านวน 2 ท่าน ครับ 

ขอเชิญพนักงานส่วนต าบลได้รายงานตัวต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ 
 

นางสาวมนฤดี ใจอยู่ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
นวก.ตรวจสอบภายในฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วน

ร าชกา ร  ผู้ เ ข้ า ร่ ว มป ร ะชุ ม สภ าฯ  ทุ กท่ า นคะ  ดิ ฉั นน า งส า ว 
มนฤดี ใจอยู่ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการย้ายจาก
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล น้ า ค า  อ า เ ภ อ เ มื อ ง ศ รี ส ะ เ ก ษ  จั ง ห วั ด 
ศรีสะเกษ ภูมิล าเนาเดิมเป็นคนอ าเภอขุนหาญ ลักษณะของงาน
ตรวจสอบภายใน คือ เป็นงานที่ต้องตรวจสอบหน่วยงานทุกหน่วยงานที่
อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เพ่ือให้งานนั้นถูกต้อง 
ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถเพ่ือพัฒนาต าบล คะ 

 

นายสมพงษ์  รัศมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
จพง.จัดเก็บรายได้ฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายสมพงษ์รัศมี ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมพัฒนา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กระผมเป็นคนต าบลหมาก
เขียบ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บค่าน้ าประปา 
ค่าขยะมูลฝอย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ขอยินดีต้อนรับพนักงานส่วนต าบลทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ 
   ประธานสภาฯ เพ่ือพัฒนาต าบลหมากเขียบของเราครับ 
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 ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
2.1 (สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑)   
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ตามท่ีท่านได้ศึกษารายงานการประชุมมาแล้ว เอกสารรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ ก็อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว หากมีท่าน

สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็เชิญเพ่ิมเติมได้
ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มี กระผมก็จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) ด้วยการ

ยกมือ ครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
  เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑)  ด้วยคะแนนเสียง 

14 เสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลหมากเขียบ (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง 3 ประจ าปี 2564 

 

นายประถม  เนาวรัตน์  เอกสารก็อยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วครับ หากมีข้อสงสัยหรือ 
ประธานสภาฯ จะขอเพ่ิมเติม เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เอกสารที่มีดอกจันทร์อยู่เป็น

แผนที่ได้เพ่ิมเติมเข้ามาร่างแผนพัฒนาต าบลหมากเขียบ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
3/2564 ครับ ให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ครับ  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานที่ 1.1 แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน

และระบบระบายน้ า จ านวน 24 โครงการ รวมงบประมาณปี 2564-
2565 ทั้งสิ้น 47,055,400 บาท 

  แผนงานที่ 1.2 แผนงาน ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบ
ไฟฟ้า  จ านวน  19 โครงการ รวมงบประมาณปี 2564-2565 ทั้งสิ้น 
71,200,000 บาท 
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แผนงานที่  1 .3 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุ ง และ
บ ารุงรักษาระบบประปา  จ านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณปี 
2564-2565 ทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แผนงานที่ 2.1 แผนงาน การพัฒนาระบบน้ าเพ่ือการเกษตร

และพัฒนาแก้มลิง จ านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณปี 2564 -
2565 ทั้งสิ้น 31,000,000 บาท 

   แผนงานที่ 2.2 แผนงาน การส่งเสริมอาชีพชุมชนและพัฒนา
ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน จ านวน๑ โครงการ รวม
งบประมาณปี 2564-2565 ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานที่  3.1 แผนงานด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา 

จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณปี  2564 -2565 ทั้ งสิ้ น 
423,500 บาท 

   แผนงานที่ 3.3 แผนงานการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
จ านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณปี  2564 -2565 ทั้ งสิ้ น 
1,200,000 บาท 

   แผนงานที่ 3.5 แผนงานการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณปี 2564 -2565 
ทัง้สิ้น 5,200,000 บาท 

 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   แผนงานที่ 4.1 แผนงาน การสร้างจิตส านึกและตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ 
รวมงบประมาณปี 2564-2565 ทั้งสิ้น 200,000 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกีฬาและนันทนาการ 

   แผนงานที่  5 .2  แผนงานการส่ ง เสริมพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ  จ านวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณปี 2564-2565 
จ านวน 4,000,000 บาท 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

   แผนงานที่  6.1  แผนงานการพัฒนาองค์กร  จ านวน 3 
โครงการ รวมงบประมาณปี 2564-2565 ทั้งสิ้น 2,200,000 บาท 
เราก็ได้มาร่วมกันประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบและการประชุมประชาคมระดับต าบลไปแล้วมาดูที่ข้อที่ 11 
โครงการที่เสนอเพ่ิมเติมในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ และการประชุมระดับต าบล  ให้ท่าน
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สมาชิกสภาฯ มาดูที่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(ภายในเขต
พ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ) สายบ้านอีหล่ า หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 
รหัสทางหลวง ศก.ถ.203-03 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือทางลาด
ยาง ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เป็นการลาดยางแบบแอสฟัลต์ ครับ เป็นการลาดยางมะตอยทับถนน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ คอนกรีตเสริมเหล็กส่วนรายละเอียดนั้น ทางช่างผู้ส ารวจจะด าเนินการ

ส ารวจและลงรายละเอียดอีกครั้ง ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เชิญท่านชื่น โมลา ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายชื่น  โมลา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
ส.อบต. หมูที่ 4 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ  

ทุกท่านครับ กระผมนายชื่น โมลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4 กระผม
อยากจะขอแก้ไขโครงการของบ้านนาค า หมู่ที่ 4 โครงการไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ครับ อยากให้เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ครับ โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากสามแยกบ้าน
หมากเขียบ ไป ตามถนนลาดยางไปกุดนาแซง หมู่ที่ 4 นั้นเพราะไม่มี
ประชาชนของต าบลหมากเขียบอยู่บริเวณที่ตรงนั้นจึงอยากจะขอ
เปลี่ยนแปลง ครับ เพราะมันไม่มีความจ าเป็น ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ  ในส่วนเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านนั้น เป็นเอกสารที่เพ่ิมเติมเข้ามาครับ จะต้องน าเข้าที่ประชุมสภา
ฯ ในส่วนของท่านสมาชิกสภาฯ ชื่น โมลา  นั้น ก็มีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่แล้ว ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ คือเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ  นั้น เป็นเอกสารที่ 
  ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราเท่านั้น มีท่านสมาชิกสภาฯ  

ท่านใดอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ  ทุกท่านครับ กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
๔ อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา โครงการทุก
โครงการที่ได้น ามาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการประชาคม
ระดับหมู่บ้านมาก่อน และได้เรียงล าดับความส าคัญมาอีกด้วย โครงการ
ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากหมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 6 นั้นจะเห็นได้ว่ามี
ความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 มาโดยตลอด หากมีงบประมาณเข้ามาก็จะ
สามารถด าเนินโครงการได้ ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 นั้นคงยังไม่เข้าใจ
ในรายละเอียด ครับ 
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นายประถม  เนาวรัตน์ หน่วยงานทุกหน่วยงานก็ต้องมีแผนงานไว้ด าเนินการหากไม่มี 
  ประธานสภาฯ แผนนั้นหน่วยงานก็ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ แผนก็เข้ามาแต่ละปี

ส่วนที่ด าเนินการไปแล้วหรือยังไม่สามารถด าเนินการก็อยู่ในแผน เมื่อมี
แผนแล้ว เราก็เอาแผนนั้นน าจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของแต่ละปีงบประมาณ ครับ จึงต้องมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาฯทุกๆ ปี ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที ่
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลหมากเขียบ (พ.ศ.2561 -

พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลหมากเขียบ 
 เลขานุการสภาฯ  (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 ด้วย

คะแนนเสียง  14 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.2 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวารที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักงานปลัด 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ เชิญท่านจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด  
  ประธานสภาฯ อบต.หมากเขียบ ครับ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ  ทุกท่านครับ กระผมนายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.
หมากเขียบ  รักษาราชการแทนปลัด อบต.หมากเขียบ  สืบเนื่องจากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับโอนพนักงานส่วนต าบล
หมากเขียบใหม่  จึงยังไม่มีเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ  
จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ เพราะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จึงต้อง
ให้ทางสภาฯ ได้อนุมัติจัดซื้อ ครับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลดงบประมาณ 
  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก  ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 150,000 บาท 

โอนเพิ่มงบประมาณ  (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

  งาน  บริหารงานทั่วไป 
     งบ  ลงทุน 

หมวด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์   ค รุ ภั ณฑ์ คอม พิ ว เ ต อร์   เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

   ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน   1   เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-   มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 
core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
-   มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย  
-   มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
-   มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-   สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 
จ านวน มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า  ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที (ppm)  
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
-   สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
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-   มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
-   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
-   มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
-   สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

3.เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือเบิกจ่ายเป็นจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงานตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อน  จ านวน 1 หลัง 
ราคาหลังละ 5,500 บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 5 ฟุต) 
- ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม.  
- ท าสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก สวยงาม น่าใช้

งาน 
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 
- แผ่นกระจกหนา 4 มม. 
- แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น เลื่อนปรับความกว้างแต่ละชั้นได้

ตามต้องการ 
- ส าหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่าง ๆ 
 รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  37,500 บาท 

ทั้งหมดคือรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ
โอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักงานปลัด  ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์   ขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯ  ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่

ครับ  ทางพนักงานส่วนต าบลที่ได้ย้ายมาใหม่ยังไม่มีเครื่องมือเพ่ือที่จะ
ปฏิบัติงานจึงต้องโอนงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการจัดหา  ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ    -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์   หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส านักงานปลัด  ด้วยการยกมือ ครับ เชิญครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ   มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส านักงานปลัด ด้วยคะแนนเสียง  14 เสียง  เป็นเอกฉันท์  



~ ๙ ~ 
 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง   

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ เชิญท่านจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด  
   ประธานสภาฯ อบต.หมากเขียบ ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ  ทุกท่านครับ กระผมนายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.
หมากเขียบ  สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ได้รับโอนพนักงานส่วนต าบลหมากเขียบใหม่  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล
ของกองคลัง อบต.หมากเขียบ จึงยังไม่มีเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ เพราะเป็นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จึงต้องให้ทางสภาฯ ได้อนุมัติจัดซื้อ ครับ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

 

  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จ านวน 150,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ  (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารงานทั่วไป 
  งบ  ลงทุน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    
1.เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
-   มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 
core) และ  8 แกนเสมือน  (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย  
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-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
-   มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-   มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
-   มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-   สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-   มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 
core) และ  8 แกนเสมือน  (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย  
-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
-   มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย  
-   มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
-   มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-   สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
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2.เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา 7,500 บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
-  มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้ 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi  
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
-  สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 51. เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า   

รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  29,500 บาท 
 

ทั้งหมดคือรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอน
เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
 ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ทางพนักงานส่วนต าบลที่ได้ย้ายมาใหม่ยังไม่มีเครื่องมือเพ่ื อที่จะ
ปฏิบัติงานจึงต้องโอนงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการจัดหา  ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
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นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุม 
 ประธานสภาฯ สภาฯ  เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองคลัง  ด้วยการยกมือ ครับ เชิญครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ด้วยคะแนน
เสียง  14 เสียง  เป็นเอกฉันท์  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.4 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์งานกิจการประปา (เครื่องจ่ายสารคลอรีน)  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ                                           
     ประธานสภาฯ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ  ทุกท่านครับ กระผมนายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.
หมากเขียบ  สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สืบเนื่องจากโรงผลิตน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
เครื่องจ่ายสารคลอรีนเกิดการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้เลย ทั้งหมด 5 
โรงผลิตน้ าประปา  จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งานกิจการประปา 
ของกองช่าง อบต.หมากเขียบ (เครื่องจ่ายสารคลอรีน) เพราะเป็น
ครุภัณฑ์จึงต้องให้สภาฯ  พิจารณา ครับ จ านวน  5  เครื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จ านวน 150,000 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ  (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  พาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ลงทุน 



~ ๑๓ ~ 
 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์  เครื่องจ่ายสารคลอรีน  
 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องจ่ายสารคลอรีน 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้  การสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 7 ลิตร/ชั่วโมง  แรงดันไม่
น้อยกว่า 15 บาร์ ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ แรงดันไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 220 โวลต์  จ านวน  5  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  11,500 บาท   

  รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  57,500 บาท 
ทั้งหมดคือรายละเอียดในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอน
ลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งานกิจการประปา กองช่าง 
(เครื่องจ่ายสารคลอรีน)  ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ครับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
  ประธานสภาฯ จ าเป็นต่อการผลิตน้ าประปาของต าบลหมากเขียบของเราครับ  มีท่าน

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่ท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานกิจการประปา กองช่าง (เครื่องจ่ายสารคลอรีน) ด้วยการยก
มือ  ครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพิ่ม 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานกิจการประปา กองช่าง (เครื่อง
จ่ายสารคลอรีน)  ด้วยคะแนนเสียง  14 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.5 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้างานกิจการ
ประปา             

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด  อบต.หมากเขียบ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ  ทุกท่านครับ กระผมนายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.
หมากเขียบ  สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด้านค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้างานกิจการประปาไว้ไม่เพียงพอ 
จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนลด -โอนเพ่ิม



~ ๑๔ ~ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้างานกิจการประปา  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

  แผนงาน  การพาณิชย์ 
  งบ  ลงทุน 
  งาน  กิจการประปา 

หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

-เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กิจการประปา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปรกติ  ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 200,000 บาท  โอนลดงบประมาณฯ 
จ านวน 160,000 บาท เหลือจ านวนงบประมาณหลังโอนลด
งบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท 

 

โอนเพิ่มงบประมาณ    
แผนงาน  การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ด าเนินการ 
หมวด  ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 

-เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในการเดินเครื่อง
มอเตอร์สูบน้ าดิบ  และการผลิตน้ าประปาตลอดจนการแก้ไขและไฟฟ้า
ขัดข้อง และค่าบริการอ่ืนๆ  จ านวน 160,000 บาท 
รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  160,000 บาท 
 

           ทั้งหมดคือรายละเอียดของการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-
โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้างานกิจการประปา ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด  อบต.หมากเขียบ  เราได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 ประธานสภาฯ ในส่วนนี้ไม่เพียงพอ ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติม

หรือไม่ ครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่ท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที ่
  ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด -โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้างานกิจการ
ประปา ด้วยการยกมือครับ  เชิญครับ 

 

นายวิจิตร สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อจ่ายเป็น

ค่าไฟฟ้างานกิจการประปา ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.6 
 ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
 ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านคะ ดิฉันนางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ดิฉันจะขอชี้แจงรายละเอียดของการพิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองการศึกษาฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้  

 แผนงาน   การศึกษา 
 งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 งบ   ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 โครงการ/รายการ ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 งบประมาณอนุมัต ิ 100,000 บาท 
 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีจะขอเปลี่ยนแปลง 
 ข้อความเดิม 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ดังนี้ 
 -มุงหลังคาสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ก้านเหลือง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม 
 -ติดตั้งมุ้งลวดกันยุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง 
 -ซ่อมแซมชายคาไม้กันสาดและฝ้ารอบนอกอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์วัดนิคมศิลาราม 
 ข้อความใหม่ 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ดังนี้ 
 -มุงหลังคาสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งตาข่าย 
 -ติดตั้งหรือปรับปรุงมุ้งลวดกันยุง  

-ซ่อมแซมชายคาไม้กันสาดและฝ้ารอบนอก 
-ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง 
-ทาสีปรับปรุงภายในภายนอก 
-ซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้า   



~ ๑๖ ~ 
 

ฯลฯ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประธานสภาฯ ครับที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะ

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ด้วยการยกมือ ครับ  เชิญครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็น
เอกฉันท ์

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.7 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการขอใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองห้วย
คล้า  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ท่านสมาชิกสภาฯ  ก็ได้รับเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ในส่วน 
 ประธานสภาฯ ของเอกสารนั้นจะเป็นเพียงแผนที่เท่านั้น ครับ รายละเอียดอย่างอ่ืนยัง

ไม่มี ที่ดินในเอกสารจะอยู่บริเวณแปดแยก ครับ คือราษฎรที่จะขอใช้
ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการโดนยึดที่ดิน จึงจะขอใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเพ่ือท าบ้านที่อยู่อาศัย โดยที่ดินดังกล่าวเป็นของนิคมสร้าง
ตนเองห้วยคล้าครับ ก็ขอให้ทางเจ้าของพ้ืนที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ครับ 

 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 11 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน คะ ดิฉันนางวิลาวัลย์  ศรีรักษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  
ทางส านักงานพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้อนุมั ติ
งบประมาณมาด าเนินการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ตรง
นี้แล้ว จ านวน 2 ครอบครัว จึงอยากให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติการขอใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองห้วยคล้าเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎร คะ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ เชิญท่าน 
   ประธานสภาฯ เสถียร  นนทะเสน ครับ  
 
 

 



~ ๑๗ ~ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ  ทุกท่านครับ กระผมนายเสถียร  นนทะเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
6  การที่จะขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองห้วยคล้านั้น เป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อน ต้องมีการประชาคมหมู่บ้านทั้งหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ ๑๑ ก่อน 
หากเรามีการเห็นชอบอนุมัติการขอใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองห้วยคล้าไป
แล้วหากไม่ถูกต้องและมีการร้องเรียนเข้ามาภายหลัง อาจจะเสียหายต่อ
สภาฯ ของเราได้ครับ อยากให้สภาฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ว่ามี
ประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ครับ  ทางผู้น าทั้ง 2 หมู่บ้านได้ด าเนินการประชาคมหมู่บ้านไป
แล้วครับ แต่ยังไม่ได้ท าการประชาคมหมู่บ้านร่วมกับส านักงานพัฒนา
สังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ของนิคมสร้างตนเอง
ห้วยคล้า จึงอยากให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ที่ดิน
ดังกล่าว ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ครับ ก็อยากให้มีการประชาคมหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ของนิคม 
   ประธานสภาฯ สร้างตนเองห้วยคล้า และ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ  เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวกับกับการขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเอง
ห้วยคล้าเสียก่อนครับ หากพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นถ้ามีการ
ร้องเรียนมาภายหลังอาจเกิดความเสียหายต่อสภาฯ ได้  มีท่านสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ สรุปการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5.7 นั้นก็คงค้างการพิจารณา 
 ประธานสภาฯ เอาไว้ก่อนครับ เพราะเอกสารเพ่ือพิจารณายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ  
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ ในเรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานสภาฯ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ครับ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เสนอ
โครงการเพ่ือของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือ
ด าเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ า กระผมจะขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้



~ ๑๘ ~ 
 

ความเห็นชอบโครงการขุดลอกหนองหอยคัน และโครงการขุดลอกหนอง
ขาม ครับ หากมีงบประมาณเข้ามาก็ได้ด าเนินการทันที จึงน าเรียนเข้าที่
ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาได้หรือไม่ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ ในระเบียบวาระท่ี 6 
  ประธานสภาฯ เรื่องอ่ืนๆ นั้น ไม่สามารถน าเรื่องที่จะขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ได้ครับ เพราะการจะขอเพ่ือ
พิจารณานั้น จะต้องน าเข้ามาบรรจุในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา ครับ ก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในเรื่องอ่ืนๆ 
  ประธานสภาฯ 
 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 11 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉันนางวิลาวัลย์  ศรีรักษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ดิฉันก็จะ
น าเรียนในเรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า คะ มีผู้ประกอบการมาตั้ง
ร้านค้าบริเวณห้องแถวติดกับเส้นทางที่จะต าบลดวนใหญ่ เนื่องจาก
บริเวณตรงนั้นเราให้ทางผู้ที่มาซื้อสินค้าในตลาดบ้านนิคมได้จอด
ยานพาหนะและคณะกรรมการตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าเรามีมติที่ประชุม
ให้ทางผู้ประกอบการห้องแถวได้ด าเนินการรื้อถอนส่วนที่ยื่นออกมาจาก
ห้องแถวไปแล้วอันที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาตรงหน้า
ตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าไปแล้ว แต่ตอนนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้า
มาขายสินค้าบริเวณดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ได้มีมาตรการหรือไม่ในการบริหารจัดการตรงนี้ มีการเก็บค่าใช้บริการ
หรือไม่ ก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบคะ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรื่องของตลาด เรามีคณะกรรมการชุดเล็ก และคณะกรรมการชุด 
 ประธานสภาฯ ใหญ่ ในการบริหารจัดการตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าอยู่แล้วมีระเบียบ

บังคับใช้ของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ก็ขอให้เข้าไปตรวจสอบก่อนครับ 
   
นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ครับ กระผมนายชาตรี  ศรีสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
กระผมจะน าเรียนในเรื่องของไฟฟ้าให้แสงสว่างในหมู่บ้านครับ ตอนนี้ก็
ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ท าการเปิด-ปิดไฟฟ้าให้แสงสว่าง แต่สวิทช์ที่ใช้
เปิดมีสภาพไม่พร้อมอาจจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่ไปท าการเปิด-ปิด
ไฟฟ้าให้แสงสว่างได้ อยากให้ทางคณะผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนสวิทช์ให้ใหม่ ครับ 

 
 



~ ๑๙ ~ 
 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ กระผมนายเสถียร  นนทะเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ใน
เรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยค้า อยากให้ทางสภาฯ ได้ใช้กฎหมายเข้า
ไปตรวจสอบก่อนเรามีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นิติกร อยู่ครับ ก็
ไม่อยากให้มันผ่านไป 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ครับ ในเรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ในส่วนที่มีผู้ประกอบ 
   ประธานสภาฯ การเข้ามาตั้งร้านขายสินค้าเราต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการก่อน

ครับ  ในส่วนของการด าเนินการโครงการบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลซึ่งจะ
ด าเนินโครงในพ้ืนที่บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๖ นั้น  ทราบว่าได้ประชาคม
หมู่บ้านไปแล้ว และทางสภาฯ ก็ได้เข้าไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริงของ
เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ทราบว่า
ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ครับ ในส่วนการด าเนินการในส่วนบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล นั้นเราได้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ประชาคมหมู่บ้านไปแล้ว แต่มีผู้ประกอบการลักลอบได้น าสิ่งปฏิกูลไป

ทิ้งบริเวณดังกล่าว ส่งผลท าให้ส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านก็เลยยังไม่เห็นด้วย
กับโครงการนี้  ทางผู้น าจึงต้องด าเนินการชี้แจงให้ทางชาวบ้านในพ้ืนที่
ได้เข้าใจถึงที่มาของกลิ่นเหม็นดังกล่าว ครับ เราจะด าเนินการจัดหา
งบประมาณเพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้าไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการจริงที่
ต าบลบุสูง ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ครับ ในส่วนของโครงการธนาคารน้ าใต้ดินก็ได้ด าเนินโครงการไป 
  ประธานสภาฯ แล้วครับ ก็มีผลดีมีประโยชน์มากเพราะในช่วงที่ฝนตกไม่มีน้ าไหลเอ่อ

เข้าในถนนแล้วครับ เพราะน้ าถูกซับลงดินหมด จากที่กระผมเข้าไป
ตรวจสอบ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ กระผมจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

  นายประทีป  รักชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา 
รองนายก อบต.หมากเขียบ ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาเป็นช่วงจะเข้าฤดูฝน 

ครับ ทางคณะผู้บริหารก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเร่งส ารวจ
ในส่วนของสวิทช์ไฟฟ้าให้แสงสว่างในหมู่บ้านตอนนี้ช ารุดอยู่หลายจุด  
ถ้าจะด าเนินการจัดหาสวิทช์แบบอัตโนมัตินั้นจะต้องใช้งบประมาณสูง
พอสมควร ครับ 

  

 ในส่วนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กระผมได้น าเรียนในสภาฯ ไปแล้ว
นั้น หากมีงบประมาณเข้ามาก็จะได้ด าเนินการ ครับ 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา เรื่องเบรคเกอร์ของไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ทราบมาก็มี 
  ส.อบต.หมู่ที่ 11 ราคาไม่สูงมากคะ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรื่องไฟฟ้าบนถนน 220 ปากทางเข้าหมู่บ้านก้านเหลืองของเรา 
  ประธานสภาฯ บางวันสว่างบางวันไม่ติดเลยอยากให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสอบถาม

หาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
  ประธานสภาฯ ที่ได้มาประชุมสภาฯ ในวันนี้ครับ กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ 14 พฤษภาคม  
2564 ครับ 

   

ปิดการประชุม เวลา 10.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)               วิจิตร  สมบรรณ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                      (นายวิจิตร  สมบรรณ) 

                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 

   (ลงชื่อ)            ประถม   เนาวรัตน์           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
           (นายประถม   เนาวรัตน์) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  (ลงชื่อ)         เสถียร  นนทะเสน             ประธานกรรมการ 
                                               (นายเสถียร  นนทะเสน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 6 
 
 

    (ลงชื่อ)        ประหยัด  ทองพันชั่ง          กรรมการ 
                                               (นายประหยัด  ทองพันชั่ง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 6  
 

     (ลงชื่อ)         ชาตรี  ศรสีะอาด             กรรมการ 
                                                  (นายชาตรี  ศรีสะอาด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ ๑๐ 
 


