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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๒) 

วันที่  ๑3 เดือน  สงิหาคม 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.หมู่ที่ 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 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง   เชื้อทอง นายก อบต. หมากเขียบ แสวง   เชื้อทอง 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
๓ ร้อยต ารวจตรีเฉลิม  กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ เฉลิม  กิ่งแก้ว 
4 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ จิรศักดิ์  ปัญญาคม 
๕ นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
๖ นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
7 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
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ผู้มาประชุม      16 คน 
ผู้ไม่มาประชุม        1 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        7 คน 

 

เปิดประชุม  เวลา           09.00 น. 

นายวิจิตร  สมบรรณ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 2) ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๒)  ตามท่ีประกาศให้มีการประชุมสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
จึงอาศัยตามในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล ก าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ 13  สิงหาคม  ๒๕๖4 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖4 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๒) วันที่ 13 สิงหาคม 
2564 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 

9 สิงหาคม 2564 
   

นายประถม  เนาวรัตน์ ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษามาแล้ว มี 
 ประธานสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) ด้วยการยกมือ  ครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
เลขานุการสภาฯ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) ด้วยคะแนนเสียง 13 

เสียง เป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าประ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
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นายประถม  เนาวรัตน์ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้

อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ 
 

     นายเสถียร นนทะเสน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีมติรับร่าง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4 และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖4 สมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ๓  ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑) และได้ก าหนด
วันยื่นค าขอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่  9 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 
2563  เวลา 18.00 น. ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ขอยื่นเอกสารค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพราะฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามระเบียบ และให้คงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ยื่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ก็ขอส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กลับให้ทางประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ได้พิจารณาต่อในขั้นตอนต่อไป ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ขอขอบคุณท่านเสถียร  นนทะเสน ประธานคณะกรรมการ 
  ประธานสภาฯ แปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การประชุมเพ่ือรับค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ก็เป็นว่าก็คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไว้ ครับ เพราะไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่ยื่น
เอกสารเพ่ือขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 

 

นายประถม เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขั้น

แปรญัตติ)  ด้วยการยกมือ  ครับ 
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นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขั้นแปรญัตติ) ด้วย

คะแนนเสียง  14  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ขั้นลงมติ) 

 

นายประถม  เนารัตน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
  ประธานสภาฯ สภา ฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อที่ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการ
อภิปราย เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดจะอภิปรายจึงขอมติที่
ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
   ประธานสภาฯ     เชิญท่านเสถียร  นนทะเสน ครับ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายเสถียร  นน
ทะเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ครับ ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบ
วาะที่ 5.2 ครับ พิจาณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขั้นลงมติ) ก่อนที่เราจะมี
การลงมติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น งบประมาณที่ทางคณะผู้บริหาร
ได้ตั้งไว้ จ านวน 42,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นงบประมาณ
ที่มากพอสมควร คณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้
ความส าคัญเท่าท่ีควรไม่มาร่วมประชุม ครับซึ่งเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณของต าบลของเรา ก็ขอฝากไว้เพราะเป็นเรื่อง
ส าคัญ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ในส่วนที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ก็ขอให้ท่าน 
 ประธานสภาฯ ด าเนินการอภิปรายในระเบียบวาระที่ 6 ในเรื่องอ่ืนๆ ครับ 

ขณะนี้สภาฯ อยู่ในข้ันการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขั้นลงมต)ิ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ จึงอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ 
  ประธานสภาฯ บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
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ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในวาระที่ 
3 (ขั้นลงมติ)  
 

นายวิจิตร  สมบรรณ ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตรา (ร่าง) 
  เลขานุการสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 13 
เสียง 
 

นายประถม  เนาวรัตน์  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบให้ 
   ประธานสภาฯ ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖5  แล้วจะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ดังกล่าวเพ่ือเสนอนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ อนุมัติ และ
ประกาศใช้ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

นายประถม เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ 
 ประธานสภาฯ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมจะขอชี้แจงการโอน
ลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเป็น
การต่อเติมมาด้านทางทิศตะวันตก ครับ ของกองคลัง และ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองคลังมีความจ า
เป็นมากเพราะสถานที่คับแคบมากถ้ามีประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อราชการก็ต้องได้ยื่นเพ่ือติดต่อราชการ ครับ ตามแบบที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ทางกองช่างได้
ออกแบบ จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบพิจารณา
อนุมัตโิอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลดงบประมาณ 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  
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 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงาน   แผนงานการเคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
   โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จ านวน 287,900 บาท 
 

  โครงการที่ 2 โครงการวางท่อลอดรับน้ า บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3 จุดด าเนินการจะอยู่บริเวณร่องค า ครับ สืบเนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ของเราได้รับเงิน
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมาด าเนินการขุดลอกร่องค า 
หมู่ที่ ๓ เพ่ือรองรับน้ าเพื่อการเกษตร แต่คันดินได้มีช ารุดขาด
เนื่องจากมีน้ าจากห้วยส าราญไหลเข้ามาในร่องค า จึงต้อง
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอน
ลด-โอนเพิ่มงบประมาณ  เพ่ือมาด าเนินการแก้ไขปัญหาในจุด
นี้ ครับ มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  
 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 

รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 แผนงาน   แผนงานการเคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
   โครงการวางท่อลอดรับน้ า บ้านกลาง หมู่ที่ 

3 ต าบลหมากเขียบ  จ านวน 105,356.36 บาท ตามแบบ
ที่ อบต. ก าหนด 

 

  โครงการที่  3  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีต ทางกองช่างมีความจ าเป็นมากเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  
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 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

 
โอนเพิ่มงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 แผนงาน   แผนงานการเคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
 รายการ  ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต 
   เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อครุภัณฑ์ชุด เก็บ

ตัวอย่างคอนกรีต ประกอบด้วย เหล็กกระทุ้ง แบบหล่อ
คอนกรีต ชนิดทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร 
ชุดละ 7,500 บาท จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

 

โครงการที่ 4 ในเรื่องของเต็นท์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ มีเต็นท์จ านวน 14 หลัง หากแต่ผ้าเต็นท์
เกิดการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ 
มีรายเอียดดังนี้ ครับ  
โอนลดงบประมาณ 

 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานทั่วไป  
 งบ  ด าเนินงาน 
 ประเภท  วัสดุสนาม  
 รายการ  ผ้าเต็นท์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์

สนาม เต็นท์นอน เปลสนาม หญ้าสนาม หญ้าเทียม ฯลฯ/
เพ่ือจัดซื้อวัสดุผ้าเต็นท์ ขนาด4x8 เมตร จ านวน 10 ผืนๆ 
ละ 11,000 บาท  เป็นเงิน 110,000 บาท 

 

  โครงการที่ 5 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็กทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ไม่มีโต๊ะพับหน้าเหล็ก
ใช้งานเกิดจากการช ารุด จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความ
เห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
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โอนลดงบประมาณ 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานทั่วไป  
 งบ  ลงทุน 
 ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
 รายการ  โต๊ะพับหน้าเหล็ก 
   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ

พับหน้าเหล็ก  จ านวน  20 ตัวๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 
42,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

 

โครงการที่ ๖ ในส่วนของถังดับเพลิงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบของเรานั้นในตอนนี้เราไม่มีถัง
ดับเพลิง จัดซื้อไว้เพ่ือป้องกันเหตุ จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้
ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ มี
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

      โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานทั่วไป  
 งบ  ด าเนินงาน 
 ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง 
 รายการ  ถังดับเพลิง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมีเติมถังดับเพลิง 

ฯลฯ/เพ่ือจัดซื้อถังดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 
ขนาด 10 ปอนด์  จ านวน 15 ถังๆ ละ 2,800 บาท  เป็น
เงิน 42,000 บาท 

 

โครงการที่ 7 ในส่วนของแผงกันจราจร ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ของเราไม่มีแผงกั้น
จราจร ไม่ได้มีการจัดซื้อมาเป็นเวลานานแล้ว เท่าที่เห็นก็จะมี
แผงกั้นจราจรอยู่ที่ 2 อันเท่านั้น จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้
ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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โอนลดงบประมาณ 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานทั่วไป  
 งบ  ด าเนินงาน 
 ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 รายการ  แผงกั้นจราจร 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

แยกเป็นวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง แผงกัน
จราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถ  น้ ามันเบรก เพลา 
ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ เช่นเบรก ครัช แบตเตอรี่ หัว
เทียน หม้อน้ า กรวย ฯลฯ/เพ่ือจัดซื้อแผงกันจราจร ขนาด
ยาว 1.5 เมตร สูง  1 เมตร ชนิดไม่มีล้อ จ านวน 20 แผงๆ 
ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ขนาดยาว 1.5 
เมตร สูง  1 เมตร ชนิดมีล้อ จ านวน 2 แผงๆ ละ 2,800 
บาท เป็นเงิน 5,600 บาท รวมเป็นเงิน 59,600 บาท 

 

โครงการที่ 8 เรื่องของปั๊มหอยโข่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ มีโรงสูบน้ าประปา จ านวน 5 แห่ง แต่
ละแห่งมีการสูบน้ าโรงสูบละ 2 ปั๊ม ครับ จะท างานหนักมาก
และปั๊มน้ ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่
ละปั๊มก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความ
เห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป  

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
รถบรรทุกน้ า  จ านวน 747,886.36 บาท 

โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงาน   การพาณิชย์ 
 งาน  กิจการประปา  
 งบ  ลงทุน 
 ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร  
 รายการ  ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน 
   เ พ่ือจัดซื้ อปั้ มหอยโข่ งชนิดหน้าแปลน 

จ านวน 96,000 บาท ดังนี้ 



~ ๑๐ ~ 
 

1. ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาดเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 3 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 1,220 V ท่อ
น้ าเข้า ๒ นิ้ว ท่อน้ าออก ๒ นิ้ว กระแสไฟฟ้า ๑, 
๒๒๐ V ตัวละ 12,000 บาท จ านวน ๕ ตัว
เป็นเงิน 60,000 บาท 

2. ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาดเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 5 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 1,220 V ท่อ
น้ าเข้า ๒ นิ้ว ท่อน้ าออก ๒ นิ้ว กระแสไฟฟ้า ๑, 
๒๒๐ V ตัวละ 18,000 บาท จ านวน 2 ตัว
เป็นเงิน 36,000 บาท จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด  

   

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม ทั้งหมดคือรายละเอียดของการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ลด-โอนอนุมัติเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีข้อสงสัยในการโอนลด-โอน 
   ประธานสภาฯ เพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หรือจะอภิปรายเพิ่มเติม ครับ เชิญครับ หากไม่มีกระผมจะให้
ทางรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ให้สภาฯ รับทราบอีกครั้ง ครับ เชิญครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีข้อสงสัยติดใจในเครื่อง
การที่ 1 ครับ โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน ครับ เมื่อครั้ง
การประชุมที่ ผ่ านมาสภาฯ ได้อนุมัติ งบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการโครงการต่อเติมอาคารส านักงานทางด้านทิศ
ตะวันออกไปแล้ว  เดี๋ยวนี้มีเครื่องปรับอากาศกันเกือบทุกคน
แล้วก็ว่าได้ครับ ตอนที่มันแคบก็ไปกั้นห้องใครห้องมันท าให้
อาคารส านักงานแคบลง ท าไมไม่จัดห้องให้มันโล่งทีเดียวเลย 
ครับ ในส่วนของห้องท างานของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ทางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ก็ได้ขอใช้ห้องเพ่ือใช้เป็นห้องท างาน กองช่างก็มีบุคลากรมาก 
กระผมก็ติดใจในเรื่องของงบประมาณในจุดนี้ครับ 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่ว

มาประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายชาตรี ศรีสะอาด สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 10 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องพิจารณา
อนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ ในเรื่อง
ของถังดับเพลิง ตามท่ีกระผมจะเห็นมาถังดับเพลิงนั้นจะมีทุก



~ ๑๑ ~ 
 

หมู่บ้านครับ หากเราจะน างบประมาณมาซ่อมแซมในจุดนี้ก็
เป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะท่ีเห็นอุปกรณ์เกิดการช ารุดครับ  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านชาตรี  ศรีสะอาด ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน 
  ประธานสภาฯ ใดอีกหรือไม่ครับ ตามท่ีท่านเสถียร นนทะเสน ได้อภิปรายใน

เรื่องโครงการต่อเติมอาคารส านักงานนั้น ตามที่ได้เข้าไปที่
ส านักงานกองคลังก็มีขนาดคับแคบพอสมควร เฉพาะ
ต าแหน่งงานจัดเก็บรายได้ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายท่าน ดีตรงที่
กองการศึกษาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารห้องท างานของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในส่วนส านักงานปลัดก็
ได้ขยายอาคารออกไปด าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็
ขอให้ท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบได้เพ่ิมเติมอีกครั้งครับ 

 

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

การต่อเติมอาคารส านักงานของกองคลัง มีความจ าเป็นอย่าง
มากครับ คือ มีความแออัดมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ราชการ ก็ต้องยืนติดต่อราชการครับ ถ้าต่อเติมอาคารไป
ด้านข้างสามารถรองรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการได้
เป็นการเชื่อมระหว่างกองคลังและกองการศึกษาฯ  ในส่วน
ของเครื่องปรับอากาศนั้นก็จะใช้ตัวเดิมของแต่ละกองครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่มี

จะอภิปรายครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอน 
ประธานสภาฯ เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 747,886.36 บาท ด้วย
การยกมือครับ 

 

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

จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 747,886.36 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ 
  ประธานสภาฯ 



~ ๑๒ ~ 
 

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

สังเกตในเรื่องของงบประมาณของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ครับ หากมีต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ก ากับดูแล แบ่งเบาภาระของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้  ในการประชุมต่างๆ ก็ขอให้ท่านผู้บริหารได้
พิจารณาในต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยครับ 
และต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามที่กระผมได้ตั้ง
ข้อสังเกตไว้หรือเป็นข้อบังคับของส่วนราชการหรือไม่ต้องให้
ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นมีต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านเสถียร  นนทะเสน ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ 
  ประธานสภาฯ ของรองปลัด หัวหน้าส่วน เราก็ได้ว่างเว้นจากการมีปลัดมา

นานพอสมควร  รองปลัดก็ท าหน้าที่ของปลัดได้ดีพอสมควร 
เป็นบุคคลหนึ่งที่ท าหน้าที่มากพอสมควร ในส่วนที่ก ากับดูแล
ส านักงานก็มีท่านรองปลัดได้ดูแล ส่วนตัวแทนของท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ก็จะมีท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคอยดูแล ครับ  ฝากท่านคณะผู้บริหารครับช่วยก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ให้ปฏิบัติงานให้เต็มที่เต็มความสามารถ 
ครับ 

 

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

อยากจะสอบถามในเรื่องการจัดเก็บรายได้ ค่าน้ าประปา ยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของเราที่ได้รับ
ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าบริการต่างๆ ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มที่หรือไม ่ทางสมาชิกสภาฯ เราก็มีหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของท่าน ครับ 

  เรื่องตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า อบต.หมากเขียบ 
ปัญหายังไม่สิ้นสุด ในเรื่องของก าไรของตลาด ค่าเช่าแผง ค่า
เช่าห้องแถว ค่าไฟฟ้า อยากให้พิจารณาแก้ไขกันอย่างไรบ้าง 
ครับ 

  เรื่องตลาดนัดบ้านนิคมห้วยคล้า ทางเจ้าหน้าที่ได้มี
การไปเจรจาแล้วผลเป็นอย่างไร ตลอดปีที่ผ่านมามีการมาขอ
อนุญาตแล้วหรือไม่ครับ ซึ่งตลาดได้เปิดมานานมากแล้ว ครับ
แต่ยังไม่มีการขออนุญาต ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ 

 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ งานบริการต่างๆ ค่าขยะ ค่าไฟฟ้า ค่าตลาด แต่ละปีองค์การ 
  ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบได้แบกภาระเท่าไหร่ ขยะที่เรา

เก็บก็จะเสียค่าทิ้งให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ครับ กระผมได้มาท าหน้าที่ในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ 
   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ งบประมาณ 42,000,000 บาท แต่มาไม่เต็มในเรื่องการ

ดูแลสมาชิกสภาฯ ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาฯ แต่ละสมัย
การประชุมประมาณเท่าไหร่ เรื่องอาหารว่าง กาแฟ ระหว่าง
การประชุมสภาฯ ในแต่ละครั้งเบิกค่าใช้จ่ายกันเท่าไหร่ เมื่อ
เทียบกับความเป็นจริงคับ อย่างให้ทางคณะผู้บริหารเขามา
ดูแลด้วยครับ 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมก็

ขอฝากในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ครับ อยากให้
ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปซ่อมแซมให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้ 
ครับ ในเรื่องงบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ในการซ่อมแซม 
ครับ 

 

นายบดินทร์  อินธิเดช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

บดินทร์  อินธิเดช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 กระผมขอสอบถาม
ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ครับ ว่าทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีหนังสือให้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ครับ เพราะเชื้อโรคนี้เป็นอันตรายมากหากได้มี
การติดต่อแล้ว ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ 
   ประธานสภาฯ ไวรัสโคโรนา 2019 นั้น  เราเป็นจิตอาสาครับ เป็นตัวแทน

ของชาวบ้านเพ่ีอมาท าหน้าที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาครับ 
เมื่อมีสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้แล้ว เราที่เป็นตัวแทนของ
ชาวบ้านเข้าไปดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราร่วมกับอาสา 
สาธารสุขประจ าหมู่บ้าน และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านก้านเหลือง ครับ 

  เรื่องของตลาดนัดบ้านนิคมห้วยคล้า ทางเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้าไปเจรจามี
เพียงแต่ตัวแทนเท่านั้นมาร่วมพูดคุยปรึกษากัน ไม่พบเจ้าของ
สถานที่ ครับ 

 

  นายประทีป  รักชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายก อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประทีป 

รักชาติ รองนายองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ดูแล
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เรื่องไฟฟ้า ครับ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่ านได้
ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของท่าน
อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เมื่อมีการช ารุดใช้งานไม่ได้ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเข้ามาที่กองช่าง ครับ เพ่ือจะให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมให้ใช้งานได้ไม่ต้องรอนานครับ 

 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
    ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประหยัด  ทองพันชั่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางท่านเสถียร  นนทะเสน ขอ
อนุญาตที่เอ่ยนามของท่านได้สอบถามในเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมาครับ เพราะจะสิ้น
ปีงบประมาณ 2564 แล้ว อยากให้ท่านเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
ครับ 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด  เรื่องไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในหมู่ที่บ้านครับ ของหมู่ที่ 10 ไม่ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 10 ต้องมาเดินตรวจสอบครับ เพราะหมู่ที่ 10 ไฟฟ้าก็อยู่หน้า

บ้านของชาวบ้านอยู่แล้ว เมื่อเกิดการช ารุดก็ได้รับแจ้งทันที 
เพราะชาวบ้านก็อยากได้แสงสว่างอยู่แล้ว ครับ 

 

 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ 2564 ก็อยู่ ในค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ครับ เอกสารก็อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ 
ครับ 

 

นายประถม เนาวรัตน์ ตามท่ีท่านประหยัด ทองพันชั่งที่ได้อภิปรายไปนั้นก็น่าจะ 
   ประธานสภาฯ อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ค่า

น้ าประปา ค่าไฟฟ้าตลาด ค่าขยะ เพราะจะสิ้นปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตรวจความถูกต้องของการใช้จ่าย
งบประมาณ   

ต าแหน่ งปลัดองค์การบริ หารส่ วนต าบล ก็ มี
ความส าคัญมากครับ หากรับเข้ามาเราจะใช้งบประมาณสูง
มากในการจ่ายค่าเงินเดือน ค่าประจ าต าแหน่ง ของแต่ละปี 
ครับ 

ในส่วนของเรื่องค่าน้ าประปา ทางผู้บริหารให้ทาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในด าเนินการแล้วว่าเหลือเท่าไหร่ 
มีการตั้ งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  อยู่ ในขั้นการ
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ด าเนินการตรวจสอบครับและจะรายงานให้รองปลัด อบต.
หมากเขียบ ทราบต่อไป 

เรื่องของตลาด งานจัดเก็บรายได้ก็ได้เข้าด าเนินการ
แล้ว ส่วนค่าไฟฟ้าตลาดที่ค่าไฟฟ้ากระโดดสูงนั้นก าลังมีการ
ตรวจสอบ จ านวน 2 ห้องครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่ส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเข้า

ตรวจสอบ  
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้น างบประมาณมา 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ด าเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งต าบลหมาก

เขียบของเราครับ ตามที่กระผมได้มีโอกาสเข้าไปประชุมใน
ต าบลใกล้เคียงกับต าบลของเรา ต าบลของเราพัฒนาได้ดีกว่า
ต าบลใกล้เคียงครับ สิ่งที่เราอยากจะได้ก็เหลือแต่ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  

กระผมก็ดีใจที่ทางชลประทานได้เข้ามาขุดลอกล า
ห้วยคล้าตอนล่าง ต าบลหมากเขียบของเราก็จะได้รับ
ประโยชน์ด้วยครับ 

เรื่องคลองส่งน้ าเข้าพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ ถ้าหากมี
งบประมาณด าเนินการก็เป็นสิ่งที่ดีครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่อยู่ 
ประธานสภาฯ ในต าบลหมากเขียบของเราครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม ในเรื่องของเสียงไร้สายของต าบลหมากเขียบของเรา ได้มีการ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ช ารุดแล้ว อยากสอบถามทางคณะผู้บริหารว่ามีงบประมาณ

หรือไม่ในการซ่อมแซม ครับ เพราะเป็นเรื่องที่ ส าคัญมี
ประโยชน์ เพราะชาวบ้านได้รับข่าวสารจากทางราชการ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เราพอจะมีงบประมาณตรงไหนบ้างครับที่จะน ามาซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม ฝากท่านคณะ

ผู้บริหารด้วยครับ    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ครับ หากไม่มีกระผมจะให้ทางท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ตอบข้อซักถามของ
ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ เชิญครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

 นายแสวง  เชื้อทอง  เรื่องค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าตลาด ทางเราก็ 
นายก อบต.หมากเขียบ ด าเนินการแก้ไขมาตลอดครับ เพราะมีปัญหามาตลอดครับ 
  เรื่องต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เราก็มี

รองปลัด อบต.รักษาราชการอยู่ มีอ านาจเต็มและเป็นคน
พ้ืนที่ ครับ 
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  เรื่องต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ทางกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยงานต้องมีต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในทุกต าบลทุกแห่ง ครับ 

  เรื่องการเข้าเวรของท่านสมาชิกสภาฯ นั้นเราเป็นจิต
อาสา เราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน เราก็ต้องเข้าไปดูแลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหลักจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลครับ 

  เรื่องการขุดลอกล าห้วยคล้านั้นได้รับแจ้งว่าเป็น
งบประมาณของกรมชลประทานครับ ไม่ใช่งบประมาณของ
จังหวัด 

  ในส่วนไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร กระผมสนับสนุนใน
เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

  เรื่องของตลาด กระผมคิดว่าจะให้ผู้ประกอบการมา
ประมูลตลาดทางท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยหรือไม่ครับ 

  เรื่องเสียงไร้สาย  นั้น ทางคณะผู้บริหารก็ด าเนินการ
ซ่อมแซมระบบโดยใช้งบประมาณมาด าเนินการก็หลายครั้ง
แล้วก็ไม่ดีขึ้น หรือเราจะเปลี่ยนมาเป็นเสียงตามสายดีครับ 
ท่านสมาชิกสภาฯ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ที่ได้ 
ประธานสภาฯ ตอบข้อสงสัยทางสมาชิกสภาฯ ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมท่าน 
  ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๒) ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม  
 

ปิดการประชุมสภาฯ  เวลา 12.30   น. 
 
 

(ลงชื่อ)               วิจิตร  สมบรรณ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                      (นายวิจิตร  สมบรรณ) 

                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 

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


