
~ ๑ ~ 
 

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

วันที่ 10 เดือน  กุมภาพันธ์ 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 ๕ 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 นายถนอม  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ถนอม  ทองพันชั่ง 
๑๓ นายชาตรี  ศรีสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 10 ชาตรี  ศรีสะอาด 
๑๔ นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ส.อบต.หมู่ที่ 11 วิลาวัลย์  ศรีรักษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ๑ นายมนตรี  จันทะบุรม ส.อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
 ๒ นายจิตต์  เกษีสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ลากิจ 
 ๓ นายบดินทร์  อินธิเดช ส.อบต.หมู่ที่ 7 ไม่มา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง  เชื้อทอง นายก อบต.หมากเขียบ แสวง  เชื้อทอง 
2 นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
3 นายหล่ า  มโนรมย์ รองนายก อบต.หมากเขียบ หล่ า  มโนรมย์ 
4 ร้อยต ารวจตรีเฉลิม  กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ เฉลิม  กิ่งแก้ว 
5 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ จิระศักดิ์  ปัญญาคม 
6 นางปุญญาภา  พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ปุญญาภา  พรมโลก 
7 นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จิริดาพรรณ บุญเกษม 
8 นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
9 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง สมเกียรติ  รัศมี 

10 นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
11 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
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ผู้เข้าประชุม       14  คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม       1   คน 
ลากิจ                  2   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม               11  คน 

 
เปิดประชุม  เวลา           09.00 น. 

นายวิจิตร  สมบรรณ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 (ครั้งที1่) ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 (ครั้งที1่)  ตามที่ประกาศให้มีการประชุมสภา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
จึงอาศัยตามในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล ก าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย
สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 5  กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัย สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) วันที่ 10 
กุมภาพันธ์  2564 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายประถม  เนาวรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ นาย 
 ประธานสภาฯ มนตรี  จันทะบุรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 และนายจิตต์  เกษี

สังข์ ได้ส่งหนังสือ ขอลากิจ ส่วนนายบดินทร์  อินธิเดช ไม่มา
ประชุมสภาฯ ครับ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
   

นายประถม  เนาวรัตน์ ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษามาแล้ว มี 
 ประธานสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ด้วยการยกมือ  ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที ่
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ด้วยการยกมือ  ครับ 
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นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย 
  เลขานุการสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑) ด้วยคะแนน

เสียง 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายประถม  เนาวรัตน์    เชิญท่านจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต. ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ  กระผมนายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กระผมจะขอเลื่อนระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 6.1  
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน)  น ามาบรรจุไว้ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา  ครั บ  เพราะทางคณะผู้ บริ ห ารได้ เ ล็ ง เห็ น
ความส าคัญมากเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนราษฎร จึงจะขอ
มติที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณาเลื่อนระเบียบวาระการ
ประชุม ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  ระเบียบวาระที่ 6.1 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนลด -โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้
ท่อ  (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) เลื่อนระเบียบวาระการ
ประชุม ขึ้นมา เป็นระเบียบวาระท่ี 5.7 ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ เชิญ ครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก
ท่าน ครับ  กระผม นายเสถียร  นนทะเสน สมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ 6  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน)  นั้น กระผมเห็นควรน าเข้าเพ่ือพิจารณา
ครับ เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎร บ้านก้านเหลือง ทั้งสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 และ หมู่
ที่ 9 ครับ  ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาด้วยครับ 
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นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านเสถียร  นนทะเสน  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด 
   ประธานสภาฯ อีกหรือไม่  เชิญครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
   ส.อบต.หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ  กระผม นายประเสริฐ  สุขเกษม  สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๔  กระผมจะขอเพ่ิมเติมในเรื่องของการเพ่ิมหรือการ
เลื่อนระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง
อ่ืนๆ เพ่ือน ามาอยู่ ในระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา นั้น ก็อยากให้ท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่า 
หากเป็นเรื่องที่ส าคัญหรือเป็นเรื่องที่จะน ามาพิจารณา  ก็
ขอให้ท่านได้ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  กระผมจะ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ เลื่อนระเบียบวาระการ

ประชุมสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ ๖.๑ พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้น้ า) เลื่อนขึ้น มาอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5.7  ด้วยการยกมือ ครับ  เชิญครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเลื่อนระเบียบวาระการประชุม 
เลขานุการสภาฯ สภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ ๖.๑ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบโอนดล-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ
ด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้น้ า) เลื่อนขึ้น มาอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.7 ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง
เป็นเอกฉันท ์

 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า
(ป่าสงวนแห่งชาติ) ในการก่อสร้างปรับปรุงสะพานชุมชน
โครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นายประถม  เนาวรัตน์ ทางแขวงทางหลวงศรีสะเกษ  แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วน 
   ประธานสภาฯ ต าบลหมากเขียบ  น าเรื่องการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า(ป่า

สงวนแห่งชาติ ) ในการก่อสร้างปรับปรุงสะพานชุมชน
โครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติ  เพ่ือให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ทางหลวงศรีสะเกษ เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างสะพาน จากเขตบ้านนาค า หมู่ที่ 4 ต าบล
หมากเขียบ ไป ต าบลแข้ อ าเภออุทุมพรพิสัย แต่ถ้าว่าการ
ก่อสร้างสะพานก็ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว และใช้งาน
มาแล้ว สองถึงสามปีแล้ว แต่จะมาขอสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก  ขอเชิญท่านรอง
ปลัด ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ  ครับ 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ  กระผมนายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กระผมจะขอชี้แจง เอกสารก็อยู่
ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วครับ ในเรื่องการขอ
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสะพาน นั้น 
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้ยื่นค าขอการเข้าใช้พ้ืนที่
ป่าสงวนดังกล่าวแล้ว แต่เอกสารประกอบการพิจารณา
อนุญาต ยังขาดความเห็นชอบของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการ
ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานชุมชนโครงกาข่ายทางหลวง
ชนบทศรีสะเกษ ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ จึงให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทาง
หลวงชนบทศรีสะเกษ ได้เข้าใช้พ้ืนที่ป่าสงวนเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างสะพานบริเวณห้วยส าราญในเขตพ้ืนที่ของต าบล
หมากเขียบ คือ เขตพ้ืนที่บ้านนาค า หมู่ที่ 4 ต าบลหมาก
เขียบ ไป ต าบลแข้ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ใน
ส่วนของสะพานนั้นอยู่ในล าดับที่ 19 ศก.023 สะพานข้าม
ห้วยส าราญ และส่งรายงานการประชุมสภาฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบแจ้งทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ทราบภายในวันที่ 
18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  จึงน าเข้าที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ครับ 

นายประถม  เนาวรัตน์ ในส่วนของสะพานนั้น ก็ได้รับประโยชน์มากกับผู้ที่สัญจรทาง 
   ประธานสภาฯ ถนนจากบ้านนาค า หมู่ที่ ๔ ต าบลหมากเขียบ ไป ต าบลแข้ 

อ าเภออุทุมพรพิสัย ครับ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ เชิญท่านนายก อบต.หมากเขียบ 
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  นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่าน 
นายก อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ในเรื่องที่ให้ทางสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเข้าใช้พ้ืนที่ป่าสงวน เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
สะพาน นั้น กระผมก็ได้เข้าไปดูงานร่วมกับสมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ 4 แล้วนั้น ทางหลวงชนบทได้ขออนุญาตทางป่าไม้แล้ว
หรือไม่ แม้ว่าเราจะให้ความเห็นชอบแต่ถ้ายังไม่ได้ขออนุญาต
กรมป่าไม้ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ จากเอกสารที่ได้มาทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้รับการ 
ประธานสภาฯ อนุมัติจากกรมป่าไม้แล้ว จึงสามารถเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่

ป่า (ป่าสงวนแห่งชาติ) ในการด าเนินการก่อสร้างสะพาน ได้ 
ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือ ไม่  หากไม่มีประ 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี-   
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
   ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า(ป่า

สงวนแห่งชาติ ) ในการก่อสร้างปรับปรุงสะพานชุมชน
โครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการยกมือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ    มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่  
  เลขานุการสภาฯ ป่า(ป่าสงวนแห่งชาติ) ในการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน

ชุมชนโครงข่ายแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ในเขต
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยคะแนนเสียง  12  
เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถบรรทุกน้ า) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
  ประธานสภาฯ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2564 นั้น ได้ตั้ ง

งบประมาณไว้จัดหา แต่เวลาก็ผ่านมาหลายเดือนแต่ก็ยังไม่มี
งบประมาณเพียงพอ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ 

 

  นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ฯ ทุกท่าน ครับ  กระผมนายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   การโอนลด-โอนเพ่ิม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ า) ได้ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว 
แต่มาตรฐานครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนแปลง โดยได้เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพ่ิมข้ึน จาก 2,500,000 มาเป็น 2,633,000
บาท เพ่ิมขึ้นจ านวน หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาท ครับ จึง
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
รายละเอียดประกอบการพิจารณาโอนลด-โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก
น้ า) 
โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  
รายการ เงินเดือนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ตั้งไว้  376,080 บาท 
โอนลดงบประมาณ จ านวน  133,000 บาท   

 

โอนเพิ่มงบประมาณ  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 4  ตั้ ง ไ ว้ 
2,500,000 บาท) 

รายการ  รถบรรทุกน้ า 
เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี
ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ า
ได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก
น้ าไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั้มและ
อุปกรณ์ (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แผนงาน 3.5 
งานส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ล าดับที่ 
7 หน้าที่ 141) 

 

     โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 133,000 บาท 
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นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
   ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ า) เพ่ิมอีกหนึ่งแสนสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน ด้วยการยกมือ ครับ 

 

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

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ า) เพิ่ม
อีกหนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน  ด้วยคะแนนเสียง 
12 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  2 ชุด) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
   ประธานสภาฯ 
 

 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ  กระผมนายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สืบเนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับโอนพนักงานส่วน จ านวน 2 
ต าแหน่ง  คือ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง 
จ านวน 1 ต าแหน่ง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 
1 ต าแหน่ง ครับ แต่ยังไม่มีโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  
๒  ชุด  จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด -
โอนเพิ่มงบประมาณฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
สายงานวิชาการ  จ านวน  ๑  ชุด  

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาโอนลด -โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี) 
โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 



~ ๙ ~ 
 

งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  
รายการ เ งิ น เ ดื อ น นั ก วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร  ตั้ ง ไ ว้  

50,000 บาท 
โอนลดงบประมาณ จ านวน  10,400 บาท   

 

โอนเพิ่มงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก   จ านวน  1  ชุ ด  ร าคาชุ ดละ 
10,400 บาท 

 

     โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 10,400 บาท 
 

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
สายทั่วไป  จ านวน  1  ชุด 

      โอนลด  
      แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
      งาน   บริหารงานคลัง 
      งบ   ด าเนินงาน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการ
จ านวน 7,400.- บาท       

      รวมงบประมาณโอนลด    7,400.-  บาท 
 

       โอนเพิ่ม  (โอนเพิ่มเพื่อตั้งรายการใหม่) 
      แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
      งาน   บริหารงานคลัง 
      งบ   ลงทุน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวนเงิน   
7,400  บาท โต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ี ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 
จ านวน 1 ชุด 

  รวมโอนเพิ่มงบประมาณ 7,400.-  บาท 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
  ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  ครับ  รวมทั้งสองชุด จ านวน 17,800 บาท 



~ ๑๐ ~ 
 

 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  หากไม่มีกระผมจะ
ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ โอนลด -โอนเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2  
ชุด ด้วยการยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่ท่านสมาชิกสภาฯ  ที่จะเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที่ 
  ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2  ชุด ด้วยการยก
มือ ครับ 

  

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

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2  
ชุด ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4   พิจารณาโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 

ระเบียบวาระท่ี  5.5 พิจารณาโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการ
จัดท าป้ายในเขตต าบลหมากเขียบ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์   กระผมจะให้ทางรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงต่อที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  ครับ รวมทั้งสองวาระการประชุมสภาฯ ทั้ง 

ระเบียบวาระที่ 5.4  และ ระเบียบวาระที่ 5.5  แล้วค่อยมี
มติที่ประชุมสภาฯ ครับ  เชิญครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ- 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ  กระผมนายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัดองค์การ
บริ หา รส่ วนต าบลหมาก เขี ยบ   กระผมจะขอชี้ แจ ง
รายละเอียดของการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล  จ านวน 435,739 บาท และใน
ส่วนโครงการจัดท าป้ายภายในต าบลหมากเขียบ ป้ายจะเป็น
ป้ายบอกหมู่บ้าน จ านวน  11 หมู่บ้าน/ป้ายบอกทางตรง
แยกที่มีความส าคัญให้ผู้ที่สัญจรได้ทราบ มาตรฐานเดียวกัน



~ ๑๑ ~ 
 

กับของเทศบาลเมือง เป็นป้ายเรืองแสง จ านวนงบประมาณ 
201,119 บาท จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาโอนลด -โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล และโครงการ
จัดท าป้ายภายในเขตต าบลหมากเขียบ 

 

1.งบประมาณในการด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล  จ านวน 435,739 บาท 
2.งบประมาณในการด าเนินโครงการจัดท าป้ายภายในเขต
ต าบลหมากเขียบ จ านวน 201,119 บาท 

 

โอนลดงบประมาณ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  
รายการ  เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จ านวน 111,258 บาท 
 

แผนงาน  บริหารงานการศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ  ด าเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
รายการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
1.โครงการลอยกระทง จ านวน 60,600 
บาท 
2. โครงการวัน เด็ กแห่ งชาติ   จ านวน  
120,0000 บาท 

 

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายประจ า)  
รายการ  เงินเดือนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

    จ านวน 243,000 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ งผู้ อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม จ านวน 42,000 บาท 
ค่าเช่าบ้านกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  
60,000 บาท 

โอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 636,858  บาท  



~ ๑๒ ~ 
 

โอนเพิ่มงบประมาณ  
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวแคหะและชุมชน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าการด าเนินโครงการ

ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล จ านวน 
435,739 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดท า
ป้ายภายในเขตต าบลหมากเขียบ   จ านวน 
201,119 บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 636,858 บาท 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ครับ เชิญท่าน 
  ประธานสภาฯ ประหยัด  ทองพันชั่ง 
 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้

ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ครับ กระผมนายประหยัด  ทองพันชั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
อยู่ ในระเบียบวาระที่  5 ครับ 5.4/5.5 ในส่วนของ
งบประมาณนั้นเราก็ได้ทราบแล้วว่าต้องใช้งบประมาณ
จ านวนเท่าไหร่อย่างไร  แต่กระผมยงัติดใจในส่วนของสถานที่
ด าเนินโครงการนั้นอยู่บริเวณไหนตรงไหน ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านเสถียร  นนทะเสน ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้

ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ครับ กระผมนายเสถียร  นนทะเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ใน
ส่วนของการด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลนั้น 
เราต้องประชาคมหมู่บ้านก่อนหรือไม่  อาจจะเกิดการ
ร้องเรียนมาได้ และบ่อบ าบัดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องของกลิ่นของสิ่งปฏิกูลหรือไม ่

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมเกียรติ  รัศมี  ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี ในส่วนการด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล เป็น 
ผู้อ านวยการกองช่าง นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครับ ท่านให้

ทางต าบลซ า และ ต าบลหมากเขียบ ว่ามีศักยภาพในการ
ด าเนินการได้เป็นต าบลน าร่อง ครับ ซึ่งเป็นบ่อที่ปิดมิดชิดไม่



~ ๑๓ ~ 
 

ส่งกลิ่นแน่นอน เพราะเราได้น าแบบมาตรฐานจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ้าเราจะเอาสถานที่บริเวณ หมู่
ที่ 3 ก็จะใกล้แหล่งน้ า และ ใกล้ต าบลหนองครก ครับ ทาง
คณะผู้บริหารก็ได้ปรึกษากันว่า จะมาด าเนินการบริเวณโนน
ป่าบาก บ้านหนองตาสี ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ ครับ 

 

 นายแสวง  เชื้อทอง ในเรื่องของโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล มันจะไม ่
นายก อบต.หมากเขียบ เหมือนกันกับของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นที่ปิดมิดชิด 

ทางจังหวัดก็อยากให้เราด าเนินการเป็นต าบลน าร่อง คณะ
ผู้บริหารจึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ในวันนี้ครับ 
เรามีตัวอย่างที่ต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน ครับ อยากให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ไปศึกษาดูงานกัน ไปดูรูปแบบของ
การบริหารจัดการเพ่ือมาปรับใช้กับต าบลหมากเขียบของเรา
เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้แจ้งรายละเอียดต่อที่
ประชุม ครับ 

 

นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉันนางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ทางเทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการในเรื่องบ่อบัดสิ่ง
ปฏิกูล  ในบ้านหนองไผ่  หมู่ที่  ๓  ต าบลบุสู ง  ทางกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ก ากับดูแล เป็นการบริหาร
จัดการที่ดี ไม่มีเรื่องร้องเรียน กระทรวงสาธารณสุขมีวิธีการที่
ดี ไม่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทางผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ 
ก็ได้เข้าคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ด้วยคะ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ของเราก็ยังไม่มีรถ 
  ประธานสภาฯ ดูดสิ่งปฏิกูล ถ้ามีคณะผู้บริหารต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือ

จัดหาและรถดูดสิ่งปฏิกูลก็ต้องขึ้นตรงกับทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เราจะต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์อย่างไรถ้ามี
ผู้ประกอบการอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามาประกอบกิจการ ก็ต้องผ่าน
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลของเรา ก็เป็นเรื่องของอนาคต
ข้างหน้า เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม ครับ 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
   ส.อบต.หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ครับ กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ ๔  อยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ใน
การด าเนินการโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลนั้นอยาก
สอบถามเพ่ิมเติมว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายในการมาทิ้งหรือไม่ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เมื่อเราได้ก่อสร้างบ่อบ าบัดแล้ว ก็ต้องมีมาตรการ มีระเบียบ 
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  ประธานสภาฯ ในการบริหารจัดการ ถ้าสร้างไปแล้วโดยมีมาทิ้งโดยไม่ได้ตั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ก็คงไม่ได้ ครับ เหมือนกันกับการเก็บ
ขยะภายในต าบลตามที่กระผมได้ทราบมาว่า ค่าเก็บขยะก็ไม่
คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเอาขยะไปทิ้ง ครับ มีท่านใดอีกไหม 
ครับ เราได้ร่วมกันพิจารณา ข้อที่ 5.4 และ ข้อ 5.5 ไป
พร้อมกัน 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ทางสภาฯ ก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติในเรื่องต่างๆ 

ให้ด าเนินโครงการก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร  ครับ  แต่ก็อยากทราบ
ว่าทางเจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดของงบประมาณ ถ้าเรามีบ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกูลแล้วท าไมเราไม่จัดหารถสุขาไปด้วย ครับเพ่ือ
ด าเนินกิจการในต าบลหมากเขียบของเราไปเลย ส่วนของ
ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ  ก็ต้องเก็บค่าทิ้งสิ่งปฏิกูล และน ารายได้เข้าต าบลของ
เรา อยากให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้ทางสภาฯ ให้
ครบถ้วนให้เข้าใจ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านเสถียร  นนทะเสน  ท่านก็ได้เป็นห่วง ทาง 
  ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไป 

แล้วครับ ท่านก็ได้เป็นห่วงด้านรถสุขา ก็อนาคตข้างหน้าเราก็
ต้องมีรถสุขา ครับ 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ครับ ในส่วนบ่อบัดสิ่งปฏิกูล นั้น ทาง

กระผมเองก็ยังไม่เคยเห็น ยังไม่ทราบรายละเอียดของการ
บริหารจัดการ ครับ ก็อยากให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้ไปศึกษาดูงานที่ต าบลบุสูง ครับ 

 

นางปุญญาภา  พรมโลก เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  หัวหน้าส านักปลัด ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน คะ ขอ

ชี้แจงในส่วนบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ร่วมกับกรมอนามัย ที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ร่วมอบรม ตอนนั้นก็
เป็นจังหวัดราชบุรี ที่ได้รางวัลระดับประเทศ  โดยเบื้องต้น
เลยจะควบคุมโดย พระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่ลักลอบทิ้งในทุ่งนาบ้าง บริเวณ
ป่าอ้อยบ้าง มันมีผลของโรค มีของสารพิษที่ปนเปื้อนมากับ
น้ าอ้อยเชื้อโรคที่มากลับสิ่งปฏิกูล ทางอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
ก็อยากให้มีอ าเภอละหนึ่งที่โดยให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบว่ามีศักยภาพในการด าเนินการ ในส่วนของ
บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลถ้าเราได้ด าเนินการก่อสร้างจริงๆ ทาง
ผู้ประกอบการในต าบลก็ต้องมาทิ้งที่บ่อบ าบัด ผู้ประกอบการ
ข้างนอกต าบลก็ต้องมาท้ิงที่บ่อบัด ขึ้นอยู่ที่เราว่าจะควบคุมได้
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มากน้อยอย่างไร ตอนนี้เรามีข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อยู่
แล้ว ในอนาคตถ้าเราควบคุมได้ ต าบลอ่ืนๆ ก็ต้องมาทิ้งที่
ต าบลของเรา เราก็ต้องคิดค่าทิ้งสิ่งปฏิกูลนี้เราก็จะน ามาท า
เป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยอัดเม็ด ออกมาจ าหน่ายซึ่งกระบวนการต้อง
ไปเรียนรู้ก่อนที่เราจะมาด าเนินการจริง 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด ครับ เชิญท่านประหยัด 
 ประธานสภาฯ  ทองพันชั่ง 
 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประหยัด ทองพันชั่ง 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ถ้าได้ด าเนินการก่อสร้างจริง ๆ หมู่ที่ 6 
และ หมู่ที่ 2 ต้องประชาคมหมู่บ้าน หรือไม่ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ครับ ก็ต้องประชาคมตามระเบียบ ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ 
  ประธานสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมกระผม

จะขอมติที่ประชุม ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอ 
 ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติการโอนลด -โอนเพ่ิม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
ด า เนิน โครงการก่อสร้ า งบ่อบ าบัดสิ่ งปฏิกู ล  จ านวน 
435,739 บาท ด้วยการยกมือครับ เชิญ ครับ  

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอน 
เลขานุการสภา เพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ด้วย
คะแนนเสียง 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอ 
 ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติการโอนลด -โอนเพ่ิม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
ด าเนินโครงการจัดท าป้ายภายในเขตต าบลหมากเขียบ 
จ านวน 201,119 บาท ด้วยการยกมือครับ เชิญ ครับ  

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอน 
เลขานุการสภาฯ เพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อด าเนินโครงการจัดท าป้ายภายในเขตต าบลหมากเขียบ 
ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินโครงการขุดลอกร่องค า 
หมู่ที่ 3 , โครงการขุดลอกกุดตาเฒ่า หมู่ที่ ๓ , โครงการขุด
ลอกกุดตาเครื่อง หมู่ที่ ๓ , โครงการขุดลอกหนองผีผ่วน 
หมู่ที่ ๒, โครงการขุดลอกหนองขาม หมู่ที่ ๕, โครงการขุด
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ลอกสระบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑, โครงการขุดลอก
หนองหอยคัน หมู่ที่ ๖, โครงการขุดลอกกุดนาแซง หมู่ที่ ๑, 
โครงการขุดลอกล าห้วยคล้า หมู่ที่ ๗ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอเชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
  ประธานสภาฯ ครับ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจะ

ขอชี้แจงในเรื่องของโครงการขุดลอกแหล่งน้ าที่ยังไม่ได้
ด าเนินการขุดลอก ที่น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้เพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติด าเนินโครงการ ครับ เพราะทางคณะ
ผู้บริหารได้ด าเนินการของบประมาณกับหน่วยงานอ่ืนๆ หาก
เรายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบโครงการขุดลอกดังกล่าว เราต้อง
มามาประชุมสภาฯ กันอีกครั้งอาจเกิดการล่าช้าไปอีก ครับ 
ให้มีมติเห็นชอบไว้ก่อนหากมีงบประมาณเข้ามาเราก็จะ
สามารถด าเนินการได้เลย ครับ  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ มีท่านสมาชิก 
  ประธานสภาฯ สภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนาย

ประหยัด  ทองพันชั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 เรื่องการขุด
ลอกหนองหอยคัน  นั้น ทางกระผมก็ได้น าเข้าที่ประชุมแล้ว
หลายสมัยอยู่ในแผนพัฒนา ถ้าด าเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่ดี
ครับ เพราะราษฎรก็จะได้ประโยชน์มาก ส่วนดินที่ขุดลอก
ทางหมู่บ้านก็ได้ท าการประชาคมหมู่บ้านแล้วจะเอาไปท า
ถนนสาธารณประโยชน์เส้นหมากเขียบไปบ้านก้านเหลือง หมู่
ที่ 6 ทางเจ้าของที่ก็ยินยอมให้ด าเนินการได้ครับ 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายชาตรี  ศรีสะอาด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.6 
กระผมอยากขอเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกหนองอีหล่ าเข้าไป
ด้วยครับ ขอบคุณ ครับ 

 

  นายแสวง  เชื้อทอง เรื่องของถนนดิน  การขุดลอกหนองหอยคันไปทิ้งเพ่ือท าถนน 
นายก อบต.หมากเขียบ สาธารณประโยชน์นั้น ได้น าเข้าสภาฯ แล้วหรือยัง หากน าเข้า

สภาฯ และได้พิจารณาแล้ว เราก็จะด าเนินการได้เลย ครับ  
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ครับ ทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ก็ได้ด าเนินการขุดเจาะ
น้ าบาดาลแก้ไขปัญหาน้ าใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ครับ ส่วนของ
โครงการขุดลอกหนองอีหล่ านั้น กระผมคิดว่าปริมาณดินที่ขุด
ลอกนั้นมีจ านวนมากและติดปัญหาที่ส าหรับทิ้งดิน ครับ 

  

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
  ประธานสภาฯ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
  ประธานสภาฯ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบด าเนินโครงการขุด

ลอกร่องค า หมู่ที่ 3 , โครงการขุดลอกกุดตาเฒ่า หมู่ที่  ๓ , 
โครงการขุดลอกกุดตาเครื่อง หมู่ที่ ๓ , โครงการขุดลอกหนอง
ผีผ่วน หมู่ที่ ๒, โครงการขุดลอกหนองขาม หมู่ที่ ๕, โครงการ
ขุดลอกสระบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑, โครงการขุดลอก
หนองหอยคัน หมู่ที่ ๖, โครงการขุดลอกกุดนาแซง หมู่ที่ ๑, 
โครงการขุดลอกล าห้วยคล้า หมู่ที่ ๗  ด้วยการยกมือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภา เห็นชอบด าเนินโครงการขุดลอกร่องค า  
เลขานุการสภาฯ หมู่ที่ 3 , โครงการขุดลอกกุดตาเฒ่า หมู่ที่ ๓ , โครงการขุด

ลอกกุดตาเครื่อง หมู่ที่ ๓ , โครงการขุดลอกหนองผีผ่วน 
หมู่ที่ ๒, โครงการขุดลอกหนองขาม หมู่ที่ ๕, โครงการขุด
ลอกสระบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑, โครงการขุดลอก
หนองหอยคัน หมู่ที่ ๖, โครงการขุดลอกกุดนาแซง หมู่ที่ ๑, 
โครงการขุดลอกล าห้วยคล้า หมู่ที่ ๗  ด้วยคะแนนเสียง 12 
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.7 ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุ มัติ โ อนลด -โอน เพิ่ ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าไร้ท่อ  (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

  

นายประถม   เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม    เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้

ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ  กระผมนายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัด องค์การ



~ ๑๘ ~ 
 

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จุดแรก คือ  บริเวณหลัง
โรงเรียนบ้านก้านเหลือ หมู่ที่ 6 บริเวณ 3 แยก ทางไปบ้าน
หมากเขียบ ครับ จุดที่ 2 คือ หน้าบ้านของนายวิรัตน์  รัศมี 
หมู่ที่ 9 จุดนี้ทางกองช่าง และ นิติกร ต าบลหมากเขียบ เข้า
ไปตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านของ นายวิรัตน์  รัศมี  มีน้ าเสีย 
และด าเนินการแก้ไขไปแล้วแต่ ก็ยังมีน้ าเสียไหลผ่านอยู่  
สาเหตุเนื่องจากจ านวนน้ าที่ไหลจากบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 9 นั้น ได้ไหลมาจรดบริเวณหน้าบ้านของนายวิรัตน์  
รัศมี ไม่สามารถไหลลงพ้ืนที่นาได้ คณะผู้บริหารและกองช่าง
ก็ได้ปรึกษาหารือมีความเห็นว่า จะต้องด าเนินการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) จึงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาที่จุดนี้ได้  จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ  ใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ โอนลด -โอนเ พ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)  

  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) หมู่ที่ ๖  ปริมาณงาน  ร่องน้ าไร้ท่อ  กว้าง 
0.80 เมตร ลึก 0.60  เมตร ยาว 36 เมตร บ่อพักผันน้ าลง
ใต้ดิน ขนาด 0.80x0.80x1.20 เมตร  จ านวน  4  บ่อ 
จ า น วน ง บปร ะม าณ ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ด า เ นิ น ก า ร   จ า น ว น 
41,300.00 บาท 

  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน  ร่องน้ าไร้ท่อ  กว้าง 
0.80 เมตร ลึก 0.60  เมตร ยาว 32 เมตร บ่อพักผันน้ าลง
ใต้ดิน ขนาด 0.80x0.80x1.20 เมตร  จ านวน  4  บ่อ 
จ า น วน ง บปร ะม าณที่ ต้ อ ง ใ ช้ ด า เ นิ น ก า ร   จ า น ว น 
37,700.00 บาท 

 

รวมทั้ง 2  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  79,000.00  บาท 
 

 รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 

 

 โอนลดงบประมาณ 
 แผนงาน  บริหารทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  บุคลากร 
 หมวด  เงินเดือน  (เงินเดือนฝ่ายประจ า) 



~ ๑๙ ~ 
 

รายการ เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ านวน 79,000.00  บาท 

 

โอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  79,000.00  บาท 
 

โอนเพิ่มงบประมาณ  (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ า ใ ต้ ดิ น )  หมู่ ที่  ๖   จ านวน  
41,300.00  บาท 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ า ใ ต้ ดิ น )  หมู่ ที่  9   จ านวน  
37,700.00  บาท 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ครับ มีท่านสมาชิก 
  ประธานสภาฯ สภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่ ครับ เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม 

ครับ 
 

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

นายประเสริฐ  สุขเกษม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4  อยู่ใน
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5.7 พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ธนาคารน้ าใต้ดิน)  ตามที่กระผมได้ไปศึกษาดูงานที่ต าบลโพน
ข่า ครับ ดูเหมือนว่าความลึกของท่อนั้นดูเหมือนลึกไม่พอ 
ครับ กระผมก็อยากให้เพิ่มความลึก ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์  ขอขอบคุณท่านประเสริฐ  สุขเกษม  ตามความคิดเห็นของตัว 
 ประธานสภาฯ กระผมเองนั้น  สภาพพ้ืนที่ของแตะละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน 

ครับ  เชิญท่านสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี เราดูจากแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ  แต่ติดในเรื่องของงบประมาณท่ีจะต้องน ามาด าเนินงาน 

ครับ 
 

 นายแสวง  เชื้อทอง กระผมก็เห็นด้วยกับท่านประเสริฐ สุขเกษม  ครับ  ถ้าจะ 
นายก อบต.หมากเขียบ ด าเนินการก็ต้องท าให้ดี ครับ  
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  ครับ 
  ประธานสภาฯ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติโอน

ลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)  
ด้วยการยกมือครับ 

 

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

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) ด้วย
คะแนนเสียง 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในเรื่องอ่ืน ๆ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เรื่องไฟฟ้าของบ้านนายค านึง  ผงกุลา  นั้น ขาดเสาไฟฟ้า  
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 จ านวน 2  ต้น และในส่วนของการเก็บค่าน้ าประปา ของหมู่  

ที่ 1 กระผมได้ยินมากข็อฝากด้วย ก็ขอให้เก็บเป็นปัจจุบัน ถ้า
ค้างการเก็บหลายเดือนก็สร้างความเดือดร้อนได้ ครับ 

 

นายสมชัย  ไชยเศษ กระผมก็มีเรื่องท่ีจะน าเรียน ครับ ในส่วนไฟฟ้าเพ่ือ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 3 การเกษตร นั้น จะได้ด าเนินการหรือไม่ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรนั้น กระผมให้ความเห็นว่า เราไม่มี 
 ประธานสภาฯ งบประมาณมาด าเนินการครับ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ก็ยังไม่มี

งบประมาณ ครับ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม ในเรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร นั้นของหมู่ที่ 3  ก็อยากให้ท่าน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ แจ้งราษฎรที่ท าการเกษตรจริง ให้ส่งเอกสารหลักฐาน

รายละเอียดมาให้เจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ เพ่ือด าเนินการ ครับ 

  

นายแสวง  เชื้อทอง กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมกัน 
นายก อบต.หมากเขียบ พัฒนาต าบลหมากเขียบของเราให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ  ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมท่าน 
 ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖๓ 

(ครั้งที่ 1) ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม 
 
  

ปิดการประชุมสภาฯ  เวลา 12.00   น. 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

(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  ศรีสะอาด         กรรมการ 
                                               (นายชาตรี  ศรีสะอาด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ ๑๐ 
 


