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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖5 (ครั้งที่1) 

วันที่  3  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ๑ นายเสถียร  นนทะเสน ประธานสภาฯ เสถียร  นนทะเสน 
 ๒ นายชาตรี  ศรีสะอาด รองประธานสภาฯ ชาตรี  ศรีสะอาด 
 ๓ นายสามารถ  ทองมวล เลขานุการสภาฯ สามารถ  ทองมวล 
 ๔  นางพิศมัย โพธิ์ศรี ส.อบต.หมู่ที่ 1 พิศมัย โพธิ์ศรี 
 ๕ นายสมบัติ   แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 สมบัติ   แสนภพ 
 ๖ นายสมชัย  ไชยเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมชัย  ไชยเศษ 
 ๗ นายประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประเสริฐ  สุขเกษม 
 ๘ นายอุทัศ  พลเขตต์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 อุทัศ  พลเขตต ์
 ๙ นายสมพล  มรรคนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 สมพล  มรรคนา 
๑๐ นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาฯ ประถม  เนาวรัตน์ 
๑๑ นายจิตต์  เกษีสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 จิตต์  เกษีสังข ์
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง   เชื้อทอง นายก อบต. หมากเขียบ แสวง   เชื้อทอง 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
๓ นายวิจิตร  สมบรรณ รองนาย อบต.หมากเขียบ วิจิตร  สมบรรณ 
4 นายบรรจง ดวงจิตต์ เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ บรรจง  ดวงจิตต์ 
๕ นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ จิรศักดิ์  ปัญญาคม 
๖ นางปุญญาภา พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ปุญญาภา พรมโลก 
7 นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
8 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง สมเกียรติ  รัศมี 
9 นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 

10 นางรวิสรา  รัศมี ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม รวิสรา  รัศมี 
11 นายช านาญ  รองเมือง นิติกรช านาญการ ช านาญ รองเมือง 
12 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
 

ผู้มาประชุม      11 คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม      12 คน 
 

เปิดประชุม         เวลา   ๐๙.00 น. 
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นายสามารถ  ทองมวล    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 1) ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน  กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี 2565  
    ประธานสภาฯ (ครั้งที่  1)  ตามที่ประกาศให้มีการประชุมสภา เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่ทางราชการ จึงอาศัยตามในมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล ก าหนดให้การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖5 (ครั้งที่ 
1) ในวันที่ 3 สิงหาคม  ๒๕๖5 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดย
ทั่วกนั ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕65 

 

นายเสถียร  นนทะเสน   ได้อ่านระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ หมากเชียบ สภาสมัย สามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 

(ครั้งที่ 1)  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสถียร  นนทะเสน เรื่องท่ี 1 ก่อนที่เราจะเริ่มการประชุมสภาฯ ในวันนี้กระผมขอ 
ประธานสภาฯ ความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ได้เปิดสัญญาณ

โทรศัพท์แบบสั่นเพื่อไม่รบกวนการประชุมสภาฯ ครับ 
 เรื่องที่ ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับโอน(ย้าย)

พนักงานส่วนต าบลหมากเขียบ มาปฏิบัติหน้าที่จ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ขอเชิญท่านได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 

นางสาวศรัญญา ก่อพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
 นักวิชาการสาธารณสุข ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วน

ราชการ และผู้ เข้าร่ วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน คะ ดิฉัน
นางสาวศรัญญา ก่อพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ย้าย
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว จังหวัดนครปฐม จาก
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน เปลี่ยนสายงานเป็น นักวิชาการ
สาธารณสุข มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ต าบล
หมากเขียบ คะ 

 

นางธนาวดี ทองพันชั่ง เรียนประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร 
 จพง.การเงินและบัญชี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน คะ ดิฉัน  นางธนาวดี 
ทองพันชั่ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ จาก
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มาด ารงต าแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
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หมากเขียบ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ต าบล
หมากเขียบ คะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
2.1 (สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖5 (ครั้งที่ ๑)   
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ตามท่ีท่านได้ศึกษารายงานการประชุมมาแล้ว เอกสารรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ ก็อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว หากมี

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็เชิญ
เพ่ิมเติมได้ครับ หากไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2565 (ครั้งที่ ๑) ครับ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีท่าน
ใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 

นายเสถียร  นนทะเสน อยู่ในระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครับ มี 
  ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมไหม ครับ หากไม่มี

กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา
ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑ ) ด้วยการยก
มือครับ 

 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
  เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑ )  ด้วย

คะแนนเสียง 9 เสียงเป็นเอกฉันท์  งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาร่ า งข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  (ขั้นรับหลักการ) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้แถลง 
  ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครับ  

เชิญครับ 
 

 นายแสวง  เชื้อทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก 
นายก อบต.หมากเขียบ สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่

งบประมาณ ได้ ชี้ แจ งรายละเ อียดของร่ า งข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครับ 
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นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จะได้ เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดังต่อไปนี้ 
1.สถานการณ์คลัง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
เงินฝากธนาคาร จ านวน 10,035,495.10   บาท 
เงินสะสม  จ านวน 41,678,598.81บาท 
เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน  7,376,690.80 บาท 
รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 1  โครงการ รวม 3,944.85  บาท 
รายการที่ได้หักกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 0 
โครงการ  รวม 0.00  บาท 
เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      1.รายรับจริง จ านวน  35,413,356.69  บาท  
หมวดภาษีอากร จ านวน         109,036.65 บาท 
หมวดค่ าธรรมเนี ยม ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน  
314,008.63  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  504,229,97  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน  
909,751.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน     138,500.75  บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จ านวน                0.00   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 15,752,110.10  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 17,685,719.59  บาท 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

จ านวน    22,706,841.01  บาท 
รายจ่ายจริง    จ านวน  32,751,425.53 บาท  
ประกอบด้วย 
งบกลาง   จ านวน    10,420,410.23  บาท 
งบบุคลากร    จ านวน    13,542,698.94  บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน      6,923,836.36  บาท 
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งบลงทุน    จ านวน         499,480.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน   จ านวน      1,365,000.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน                     0.00 บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน  10,550,994.00  บาท 
มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 จ านวน    470,000.00 บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   

จ านวน  0.00  บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน  0.00  บาท 
 

                 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารทั่วไป รวม  14,893,498.00 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม 518,500 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา รวม  6,962,650.00 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข รวม     550,240.00 บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม  1,277,540.00 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน รวม 300,000.00 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม  886,500.00 
บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   รวม  
360,000.00 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 5,570,980.00 
บาท 
 แผนงานการเกษตร รวม     330,560.00 บาท 
 แผนการพาณิชย์  รวม  1,677,600.00 บาท 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง  รวม   12,671,932.00 บาท 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น รวม  46,000,000.00 บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

    รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอาการ   รวม 701,000.00 บาท 
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 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 590,100.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 850,000.00บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

รวม 2,100,000 .00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม  311,000.00 บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง       4,552,100.00 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร   รวม 19,905,000.00 บาท 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       19,905,000.00 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม  21,542,900.00 บาท 
 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
46,000,000 บาท 

                            ค าแถลงงบประมาณ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป พ.ศ.2566 

 

 จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง    จ านวน  12,671,932.00 บาท 

งบบุคลากร    จ านวน  16,927,818.00 บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน    9,747,950.00 บาท 
ลงลงทุน   จ านวน    4,155,800.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน    2,496,500.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จ านวน                   0.00 บาท 
 รวมประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 46,000,000.00 บาท 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๔6,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท 
แยกเป็น 
หมวดภาษีอากร   จ านวน  701,000.00  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  

 จ านวน 590,100.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  850,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

จ านวน 2,100,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  311,000.00 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 19,905,000.00  บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เงินอุดหนุนทั่วไป           จ านวน  21,542,900.00 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     รวม 21,542,900.00  บาท 
      ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

รวมทุกหมวด  จ านวน  46,000,000.00  บาท 
          แผนงานงบกลาง 

      งบกลาง          รวม 12,671,932.00 บาท 
      ค่าช าระหนี้เงินกู้                จ านวน   342,600.00 บาท 
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน   150,000.00 บาท 
      เงินสมทบทนุกองทุนทดแทน    จ านวน       7,200.00 บาท 
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จ านวน8,260,000.00 บาท 
      เบี้ยยังชีพความพิการ        จ านวน2,960,000.00 บาท 
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              จ านวน    83,000.00 บาท 
      เงินส ารองจ่าย                      จ านวน  300,000.00 บาท 

เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  
 จ านวน 489,132.00 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   จ านวน   80,000.00 บาท 

              แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป       รวม  10,385,558.00 บาท 
 งบบุคลากร        รวม    6,413,558.00 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม  1,707,120.00 บาท 
 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  

514,080.00 บาท 
 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน 

42,120.00 บาท 
 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน  42,120.00 

บาท 
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  86,400.00 บาท 
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   จ านวน 
1,022,400.00 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม  4,706,438.00  บาท 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  
2,794,500.00 บาท 
เงินเ พ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  84,000.00 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  186,000.00 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  1,521,938.00 บาท 
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน            รวม  2,491,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม    450,000.00  บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 80,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ  จ านวน  

20,000.00 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน    จ านวน 300,000.00 บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  50,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                 รวม   1,120,000.00 บาท 
 รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 820,000.00 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  40,000.00 

บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 80,000.00 
บาท 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  จ านวน  80,000.00 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุ          รวม     410,000.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค        รวม      511,000.00 บาท 
 ค่าไฟฟ้า                  จ านวน  450,000.00 บาท 
 ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน   1,000.00 บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  55,000.00 

บาท 
 ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 

5,000.00 บาท 
 งบลงทุน                 รวม   1,481,000.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์               รวม   1,481,000.00 บาท 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถยนต์ตรวจการณ์   จ านวน  1,359,000.00 บาท 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  36,000.00 บาท 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ ๒ จ านวน  

30,000.00 บาท 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับประมวลผล  จ านวน  

22,000.00 บาท 
 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)  จ านวน  4,000.00 บาท 
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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000.00 
บาท 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบบุคลากร                        รวม   100,000.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม  100,000.00 บาท 
   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งไว้เป็นเงิน  150,000 บาท 
 งานบริหารงานคลัง               รวม  3,786,760.00 บาท   
 งบบุคลากร                        รวม  2,846,460.00 บาท              

  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม  2,846,460.00บาท 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
2,427,720.00 บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 12,780.00 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 42,000.00 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  339,960.00 บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  24,000.00 บาท 

 งบด าเนินงาน           รวม      840,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทน              รวม      390,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  50,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ  จ านวน  

10,000.00 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน                   จ านวน  270,000 บาท 
 เงินช่วยเหลือบุตร           จ านวน  60,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                 รวม      355,000.00 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  235,000.00 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  50,000.00 

บาท 
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน 50,000.00 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  20,000.00 บาท 
 ค่าวัสดุ                     รวม        90,000.00 บาท 
 วัสดุส านักงาน            จ านวน  50,000.00 บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน  40,000.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค         รวม       5,000.00 บาท 
 ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน  5,000.00 บาท 
 งบลงทุน           รวม   100,300.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  รวม   100,300.00 บาท 
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                 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 ง า น ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะก า ร ต ร ว จ ส อบ ภ า ย ใ น ร ว ม  

621,180.00 บาท 
 งบบุคลากร           รวม   483,180.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม   483,180.00 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน รวม 

483,180.00 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 งบด าเนินงาน         รวม      138,00.00 บาท 
 ค่าตอบแทน         รวม       57,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ  จ านวน  

5,000.00 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 43,200.00 บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  8,800.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                 รวม    30,000.00 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 5,000.00 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000.00 บาท 
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน  10,000.00 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  5,000.00 บาท 
 ค่าวัสดุ                  รวม       51,000.00 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 518,500.00 บาท 
 งบบุคลากร  รวม   328,500.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   328,500.00 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล แยกเป็น  

-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ เป็นเงิน 
30,000.00  บาท 
-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 298,500.00 บาท 

      งบด าเนินงาน       รวม       190,000.00 บาท 
       ค่าใช้สอย      รวม       140,000.00 บาท 
       ค่าวัสดุ       รวม          50,000.00 บาท 
              แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,714,700.00 

บาท 
 งบบุคลากร                 รวม      902,000.00 บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม      902,000.00 บาท 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
860,000.00 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล แยกเป็น 



~ ๑๑ ~ 
 

-ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 
470,000.00 บาท 
-นักวิชาการศึกษา  ตั้งไว้  390,000.00 บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน 42,000.00 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 งบด าเนินงาน                     รวม      665,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทน                  รวม      159,000.00 บาท 
 -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000.00 บาท 
 -ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  จ านวน 

10,000.00 บาท 
 -ค่าเช่าบ้าน                     จ านวน  114,000.00 บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน   15,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                รวม      420,000.00 บาท 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  340,000.00 บาท 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน 40,000.00 บาท 
 -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน  40,000.00 บาท 
  ค่าวัสดุ         รวม         40,000.00 บาท 
 -วัสดุส านักงาน  จ านวน  20,000.00 บาท 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  20,000.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค     รวม   46,000.00 บาท 
 -ค่าไฟฟ้า        จ านวน  30,000.00 บาท 
 -ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน 1,000.00 บาท 
 -ค่าบริหารสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  15,000.00 

บาท 
งบลงทุน            รวม   147,700.00 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม      47,700.00บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   100,000.00 บาท 
-ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  50,000.00 บาท 
-โครงการปรับปรุงห้องอาคารประกอบการสนามกีฬา  จ านวน
50,000.00 บาท  

 ง า น ร ะ ดั บ ก่ อ น วั ย เ รี ย น แ ล ะ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ร ว ม
5,247,950.00 บาท 

 งบบุคลากร        รวม    1,795,000.00 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  รวม    1,795,000.00 บาท 
 -เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  

1,410,000.00 บาท 



~ ๑๒ ~ 
 

 -เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 67,200.00 บาท 

 -เงินวิทยฐานะ  จ านวน  195,000.00 บาท 
 -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 158,000.00 บาท 
 -เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  12,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน         รวม    1,552,950.00 บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม        40,000.00 บาท 
 -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  40,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม      732,950.00 บาท 
 -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน 100,000.00 บาท 
 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน  

จ านวน 100,000.00 บาท 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน 

532,950.00 บาท 
 ค่าวัสดุ   รวม   780,000.00 บาท 
 -วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน  750,000.00 บาท 
 -วัสดุการศึกษา             จ านวน  30,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน  รวม 1,900,000.00 บาท 
 -เงินอุดหนุน                 รวม 1,900,000.00 บาท 
 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

ต าบลหมากเขียบ  จ านวน  1,900,000.00 บาท 
             แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุขรวม 261,240.00 บาท 
 งบบุคลากร   รวม    225,240.00บาท 
 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)            รวม    225,240.00บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนต าบล 
 -เพ่ีอจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง  

นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งไว้  245,000.00 บาท 
งบด าเนินงาน  รวม         36,000.00     บาท 

 ค่าตอบแทน                 รวม         36,000.00     บาท 
 -ค่าเช่าบ้าน    รวม      36,000.00     บาท 
 ง า น บริ ห า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แล ะส า ธ า ร ณ สุ ข อ่ื น  ร วม 

325,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม           105,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทน                 รวม              60,000.00 บาท 
 -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน  60,000.00 บาท  
 ค่าใช้สอย            รวม       45,000.00 บาท 



~ ๑๓ ~ 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
จ านวน  45,000.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน            รวม        220,000 บาท 
 เงินอุดหนุน            รวม   220,000 บาท 

 -เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
 -อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  

220,000.00 บาท 
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ง า น บริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ สั ง ค มส ง เ ค ร า ะห์  ร ว ม 

1,097,540.00บาท 
 งบบุคลากร    รวม  887,040.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            รวม  887,040.00 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 

845,040.00 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  แยกเป็น 
 -ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้  442,320.00 บาท 
 -นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้  402,720.00 บาท 
 เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,00.00 บาท 
 งบด าเนินงาน             รวม  186,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทน                            รวม    80,000.00 บาท 
 -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น        จ านวน 10,000.00 บาท 
 -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 

5,000.00 บาท 
 -ค่าเช่าบ้าน                       จ านวน  50,000.00 บาท 
 -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  15,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม    75,000.00 บาท 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน 50,000.00 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายอื่นๆ 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  10,000.00 

บาท 
 -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน  10,000.00 บาท 
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  5,000.00 บาท 
 ค่าวัสดุ                            รวม    30,000.00 บาท 
 -วัสดุส านักงาน                   จ านวน  20,000.00 บาท 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์                จ านวน  10,000.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค            รวม      1,000.00 บาท 



~ ๑๔ ~ 
 

 -ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 1,000.00 บาท 
 งบลงทุน                       รวม    24,500.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์                     รวม    24,500.00 บาท 
 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๑  

จ านวน  22,000.00 บาท 
 -เครื่องส ารองไฟฟ้า            จ านวน  2,500.00 บาท 
 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 
บาท 

 งบด าเนินงาน     รวม 180,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                        รวม 180,000.00 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 -ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  

จ านวน 50,000.00 บาท 
 -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 

30,000.00 บาท 
 -โครงการส่งเสริมอาชีพแม่บ้านและประชาชนทั่วไป  จ านวน 

30,000.00 บาท 
 -โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุต าบลหมากเขียบ  จ านวน 

70,000.00 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา           รวม  300,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    รวม 300,000.00 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  300,000.00  บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 - โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร รอบร่องบากตอนกลาง หมู่ที่ 

7           จ านวน  150,000.00 บาท 
 -อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากวัดโนนตาเต้-

บ้านดินจี่ หมู่ที่ ๓                  จ านวน  150,000.00 บาท             
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 รวม 886,500.00 บาท 

 งบด าเนินงาน     รวม 810,000.00 บาท 
  ค่าใช้สอย             รวม  810,000.00บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
 -โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  รั ช ก า ล ที่  1 0  
จ านวน 40,000.00 บาท 



~ ๑๕ ~ 
 

 -โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/
หมู่บ้านสะอาดระดับต าบล      จ านวน  30,000.00 บาท 

 -โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด”                    จ านวน  20,000.00 บาท 

 -โครงการประชาคมและอบต.เคลื่อนที่ จ านวน 20,000.00 
บาท 

 -โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวาและ
วัชพืชทางน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน   30,000.00 บาท 

 -โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรแบบบูรณาการท้องถิ่น
ท้องที ่          จ านวน  450,000.00 บาท 

 -โครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ ารักษ์แผ่นดิน  จ านวน  40,000.00 
บาท 

 -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จประเทพพระรัตนราชสุดาฯ จ านวน 30,000.00 บาท 

 -โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกันการทุจริต                 จ านวน 50,000.00บาท 

 -โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
         จ านวน  100,000.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม   76,500.00บาท 
  เงินอุดหนุน             รวม   76,500.00บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 -อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา คลอง

สวยน้ าใส                                จ านวน 3,000.00 บาท 
 -อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมอ าเภอคุณธรรม   
                                                                                                         จ านวน 1,500.00 บาท 
 -อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนอบรมจัดตั้งชุดรักษา

ความปลอดภัยหมู่บ้าน              จ านวน  12,000.00 บาท 
 -อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
                                          จ านวน 20,000.00  บาท 
 -อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่

เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ           จ านวน  15,000.00 บาท 
 -อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตาม

นโยบายรัฐบาล                       จ านวน  5,000.00  บาท 
 -อุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง 

และแก้ ไขปัญหายา เสพติ ดจั งหวั ดศรี สะ เกษ จ านวน 
5,000.00 บาท 

  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 
 -อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริ จาคโลหิต  จ านวน 

15,000.00 บาท 



~ ๑๖ ~ 
 

       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ    รวม 120,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน     รวม 120,000.00 บาท

ค่าใช้สอย                        รวม 120,000.00 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 -โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวน  120,000.00 

บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม 240,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน     รวม 240,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                               รวม 240,000.00 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
-โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  จ านวน  50,000.00 
บาท 
-โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จ านวน  20,000.00 บาท 
-โครงการพุทธบุตร  จ านวน  50,000.00 บาท 
-โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  จ านวน 120,000.00 
บาท 

         แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
                                        รวม 1,232,980.00 บาท 
 งบบุคลการ                         รวม    556,680.00 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        รวม    556,680.00 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 

514,680.00 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองช่าง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ตั้งไว้ 514,680.00 บาท 
 -เงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน  42,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน                      รวม    501,000.00  บาท 
 ค่าตอบแทน                   จ านวน 101,000.00 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   จ านวน  50,000.00 บาท 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  
3,000.00 บาท 
-ค่าเช่าบ้าน                     จ านวน  48,000.00 บาท 

 ค่าใช้สอย                      จ านวน 340,000.00 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  250,000.00 บาท 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 



~ ๑๗ ~ 
 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 30,000.00 
บาท 
-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  จ านวน  30,000.00 บาท 
-ค าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  30,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุ                                รวม   60,000.00  บาท 
 -วัสดุส านักงาน                       จ านวน  30,000.00 บาท 
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           จ านวน  10,000.00 บาท 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์                    จ านวน 20,000.00 บาท 
 งบลงทุน                              รวม   175,300.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์                  รวม 175,300.00 บาท 

งานก่อสร้าง                       รวม  4,338,000.00 บาท 
 งบบุคลากร                        รวม  1,592,000.00บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            รวม  1,592,000.00บาท 
 งบด าเนินงาน                       รวม   519,000.00  บาท 
 ค่าตอบแทน                         รวม      64,000.00  บาท 
 ค่าใช้สอย                            รวม      50,000.00 บาท 
 ค่าวัสดุ                               รวม     405,000.00 บาท 
 งบลงทุน                            รวม  2,227,000.00 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์                           รวม       27,000.00บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม  2,200,000.00 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 -โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 

( จ า ก บ้ า น น า ย จ า เ นี ย ง ถึ ง บ้ า น น า ย สุ มั น ชั ย ) 
                                        จ านวน 150,000.00 บาท 

 -โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ ารอบบ้าน(แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 
๕                                     จ านวน  150,000.00 บาท 

 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นหน้า
บ้านนายบุญมา เชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน จ านวน 150,000.00 
บาท 

 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (เส้นบ้าน
น าย ทอง พลู  ม ะณี ย์   ถึ ง ท า ง ร อบห มู่ บ้ า น )  จ า น ว น 
150,000.00 บาท 

 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นไปบ้าน
หนองตาสี หมู่ที่ ๖   จ านวน 150,000.00 บาท 

 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (จากซอย 
๒ ไปซอย ๓)        จ านวน 150,000.00 บาท 

 -โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้านนาย
วันชัย ทองย่อย ถึงถนนหลวงหมายเลข 220 จ านวน 
150,000.00 บาท 



~ ๑๘ ~ 
 

 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาค า ถนน
สายป่าตาลไปกุดนาแซง  หมู่ที่ 4 จ านวน 150,000.00 บาท 

 -โครงการสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม 
จ านวน 300,000.00 บาท 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -โ ค ร ง ก า ร ป รั บป รุ ง ซ่ อ มแ ซมห้ อ ง กอ งช่ า ง   จ า น ว น 

350,000.00 บาท 
 -โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก สายร่องบาก

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 220 บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 จ านวน 
150,000.00 บาท 

 -โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเรียบคลองส่งน้ า บ้าน
นิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑ จ านวน 150,000.00 บาท 

 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) จ านวน 50,000.00 
บาท 

                   แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร   รวม 330,560.00 บาท 
 งบบุคลากร                            รวม  280,560.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม  280,560.00 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ตั้งไว้  280,560.00 บาท 
 งบด าเนินงาน       รวม 50,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม 20,000.00 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 -โครงการ เ พ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บริหารและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ 
จ านวน 20,000.00 บาท   

 ค่าวัสดุ       รวม     30,000.00 บาท 
   แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา           รวม 1,677,600.00 บาท 
 งบบุคลากร                          รวม  517,600.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               รวม  517,600.00 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
                                      จ านวน 50,000.00 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานการประปา ตั้งไว้ เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 395,600.00 บาท 



~ ๑๙ ~ 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น 
 -พนักงานจดมาตรวัดน้ า            ตั้งไว้    50,000.00 บาท 
 -พนักงานผลิตน้ าประปา            ตั้งไว้  345,600.00 บาท 
 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  72,000.00 บาท 
 งบด าเนินงาน                   รวม  1,160,000.00 บาท 
 ค่าใช้สอย                           รวม     130,000.00 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 30,000.00 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000.00 บาท 
 ค่าวัสดุ                              รวม     430,000.00 บาท 
 -วัสดุก่อสร้าง                       จ านวน  100,000.00 บาท 
 -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 300,000.00 

บาท 
 -วัสดุอื่นๆ                             จ านวน 30,000.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค                  รวม     600,000.00 บาท 
 -ค่าไฟฟ้า                            จ านวน  600,000.00 บาท 
 

 รวมประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
จ านวนทั้งสิ้น 46,000,000 บาท 

 

 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม ทั้งหมดคือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ งบประมาณ พ.ศ.2566  ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ ปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ 2565 นั้นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ 42,000,000 

บาท ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตั้งไว้ 46,000,000 บาท เพ่ิมขึ้นมา 4,000,000.00 บาท 
สภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 

นายเสถียร  นนทะเสน  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญท่าน 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ได้เพ่ิมเติม ครับ  เชิญครับ  มีไหมครับ 

 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายอุทัศ พลเขตต์ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 5 กระผมมีข้อสงสัยในเรื่องจ านวนงบประมาณ 
50,000.00 บาท ซึ่งเป็นค่า K ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมจะขอชี้แจงเรื่องที่ทางท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๕ ที่ได้สอบถาม เรื่องของค่า K ครับ เพราะเป็น
เรื่องใหม่เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ คือเป็นงบประมาณที่ใช้ใน



~ ๒๐ ~ 
 

การชดเชยให้แก่ผู้รับจ้างครับที่ ได้เสียเปรียบกับหน่วยงาน
ราชการ  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 8 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายประถม  เนาวรัตน์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ตามที่มีหนังสือเรียกประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น งบประมาณทุกส่วนก็มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา การด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็
ได้ด าเนินกว่าไปกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมดใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนมากจะเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรไม่ได้ด าเนินการเลยในปีนี้  กระผมก็มีข้อติดใจใน
เรื่องของค่าเช่าบ้านของข้าราชการครับ แต่ถ้าถูกหลักเกณฑ์ถูก
ระเบียบก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล  เรื่องของจ านวนสมาชิก
สภาฯ ที่มีจ านวนลดลงครึ่งหนึ่ง ส่วนค่าตอบแทนก็ได้เท่าเดิม
เนื่องด้วยจากการเก็บภาษีในต าบลหมากเขียบไม่ได้มากเท่าไหร่
เรื่ อ งรถตรวจการณ์ เป็นรถยนต์แบบไหนอย่ าง ไรส่ วน
รายละเอียดก็แนบมาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2566 แต่อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพ่ิมเติม
ครับ อีกเรื่องคืองบประมาณที่จะให้ทางสภาฯ เข้าศึกษาดูงาน
ในรอบปีงบประมาณไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ทาง
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามทางคณะผู้บริหารครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านประถม  เนาวรัตน์ ครับ ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได ้
   ประธานสภาฯ ตอบข้อสงสัยของสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมจะขอชี้แจงเรื่องที่ทางท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 8 ได้สอบถามเข้ามาครับ ค่าเช่าบ้านเป็นสิทธิ์
สวัสดิการของข้าราชการครับตามระเบียบ ยกเว้นการเช่าแล้ว
ไม่อยู่จริงตรงนี้ผิดระเบียบ ส่วนรถตรวจการณ์ที่ตั้งไว้นั้น เป็น
ร ถยน ต์ ที่ ใ ช้ ใ น ส า นั ก ง า นครั บ  ชื่ อ เ รี ย กนี้ น า ม า จ า ก
กรมบัญชีกลางที่ใช้กันทั้งประเทศ ครับ  

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่  4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 



~ ๒๑ ~ 
 

2566 นี้งบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี รายละเอียดต่างๆ ก็คงเข้า
ที่ไม่มีการโอนลดโอนเพ่ิมงบประมาณ มาดูด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานโครงการในข้อบัญญัติปี  2565 นั้นหมู่ ไหนที่ ได้
ด าเนินการไปแล้วบ้าง เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่างบประมาณก็มี
ไม่มากก็ได้ด า เนินการไปแล้วบางส่วนครับ ส่วนที่ ไม่ ได้
ด าเนินการเลยก็จะเป็นด้านขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านประเสริฐ  สุขเกษม ครับ กระผมจะสอบถามการ 
  ประธานสภาฯ ตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานของกอง

ช่างจะด าเนินการแบบไหนอย่างไร ครับ  
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมจะขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส านักงานกองช่าง เขาจะต่อเติมขยาย
ส านักงานให้ใหญ่ขึ้นโดยขยายไปด้านหลังติดก าแพงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ และต่อเติมห้องให้ทาง
คณะผู้บริหารผู้ที่รับผิดชอบงานกองช่างให้มาท างานติดกับ
ส านักงานกองช่างบริเวณท่ีจอดรถบรรทุกขยะ ครับ 

 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายสมบัติ  แสนภพ สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 2 กระผมก็มีความคิดคล้ายๆ กับท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
4 ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเรามีงบประมาณเพียงพอ
ในการด าเนินการครับ ในเรื่องการพัฒนาอาคารส านักงานให้มี
ความกว้างขวางสะดวกสบาย มาดูในรายละเอียดของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 นั้น
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์มีการตั้งงบประมาณไว้สูง
พอสมควร หรือเราจะพัฒนาในส่วนของส านักงานอย่างเดียว
หรือไม่อย่างไรครับ และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะด าเนินการได้
หรือไม่อย่างไร 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ครับ ในส่วนของงบประมาณ สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านก็ 
  ประธานสภาฯ อยากได้งบประมาณมาพัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ  กระผมขอแก้ไขรายละเอียด รายละเอียด
หน้า 58/61 ครับโครงการก่อสร้างถนนดินเปลี่ยนแปลงมา
เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปร้านค้านาง
สมเกียรติ  รัศมี ครับ 

 



~ ๒๒ ~ 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

นายเสถียร นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่ที่จะอภิปราย ครับ หาก 
 ประธานสภาฯ ไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
  ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ขั้นรับหลักการ) ด้วยการ
ยกมือ  ครับ   

 

นายสามารถ  ทองมวล   มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ขั้นรับหลักการ)  ด้วย

คะแนนเสียง  9  เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 2 เสียง 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาให้ความ 
ประธานสภาฯ เห็ นชอบร่ า งข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นขั้นตอน
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครับ จ านวน 3 ท่าน 
แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ครับ และโดยเลือกจากสมาชิกสภาฯ ที่ละ
ท่าน และมีผู้รับรอง 1 ท่าน ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เลือก
จ านวนคณะกรรมการ ครับ 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 

กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 กระผม
ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน 3  ท่าน 
ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอ จ านวน คณะกรรมการ 
   ประธานสภาฯ แปรญัตติอีกหรือไม ่
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายเสถียร  นนทะเสน สรุปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 

3 ท่าน กระผมจะขอมติที่ประชุม ด้วยการยกมือ ครับ 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุม เห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เลขานุการสภาฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 จ านวน 3 ท่าน  ด้วยคะแนนเสียง 8  เสียง เป็นเอก
ฉันท ์งดออกเสียง 3 เสียง 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาฯ เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 3 ท่าน เชิญครับ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ กระผมขอเสนอท่าน นายประเสริฐ  สุขเกษม เป็น 
  ส.อบต. หมู่ที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 

ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง นายประเสริฐ  สุขเกษม  เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
 

นายสมชัย  ไชยเศษ  กระผม นายสมชัย  ไชยเศษ กระผมขอรับรอง ครับ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายสมพล  มรรคนา กระผมขอเสนอท่าน ประถม  เนาวรัตน์  ครับ เป็น  
ส.อบต. หมู่ที่ 7 คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง ประถม  เนาวรัตน์ เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ครับ 
 

นายจิตต์ เกษีสังข ์  กระผม  นายจิตต์  เกษีสังข์ กระผมขอรับรอง ครับ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 

นายเสถียร  นนทะเสน     มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
    ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ กระผมขอเสนอท่าน สมบัติ  แสนภพ เป็นคณะกรรมการ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 แปรญัตติ  คนที่ 3 ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง  นายสมบัติ  แสนภพ เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม    กระผม  นายประเสริฐ สุขเกษม กระผมขอรับรอง ครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็น 



~ ๒๔ ~ 
 

    ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ อีกหรือไม่ ครับ  
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ทางสมาชิกสภาฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
  ประธานสภาฯ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566เป็นที่เรียบร้อย ครับ จ านวน 3 ท่านดังนี้  1.นาย
ประเสริฐ  สุขเกษม 2.นายประถม  เนาวรัตน์ ๓.นายสมบัติ  
แสนภพ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน กระผมจะให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอวันเวลาที่ให้ทางสมาชิก 
  ประธานสภาฯ สภาฯที่จะยื่นเอกสารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าจะอยู่ห้วงไหน 
ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
  ส.อบต.หมู่ที่ 8 อบต.หมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ

ผู้เข้าร่วมประชุม ครับ กระผม นายประถม  เนาวรัตน์  สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 8  กระผมขอเสนอวันเวลาการยื่นเอกสารเพ่ือขอ
แปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 3  สิงหาคม 2565 ตั้งแต่
เวลา 13.00 น.จนถึงเวลา 16.30 น.วันที่ 4-8 สิงหาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 16.30 น. ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายเสถียร  นนทะเสน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบก าหนดวันและเวลา 
  ประธานสภาฯ การยื่นเอกสารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 3  สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.จนถึงเวลา 16.30 น.วันที่  4 -8 
สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 16.30 น. 
ด้วยการยกมือครับ 

 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดวันและเวลาการยื่นเอกสารขอ 
 เลขานุการสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 3  สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.จนถึงเวลา 16.30 น.วันที่ 4 -8 
สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 16.30 
น.ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง เป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 2 
เสียง 
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นายเสถียร  นนทะเสน  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ทุกท่าน 
   ประธานสภาฯ ได้มาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  2565  

(ครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  2565 เพ่ือร่วมการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในขั้นแปรญัตติ และ ขั้นลงมติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ครับ 

 

 ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.2 
 ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  เ พ่ือจัดซื้ อครุภัณฑ์ คอมพิว เตอร์  ( เครื่ อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) ราคา 22,000 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 

 

นายเสถียร  นทะเสน เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ ครับ 
 

นางสาวจิราพร พลูอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วน

ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ สืบเนื่องจาก
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้รับโอนย้าย
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จ านวน 1 ท่าน สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ มาปฏิบัติหน้าที่แต่ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่จึงน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ ให้ความ
เห็นชอบอนุมัติ โอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) ราคา 
22,000 บาท  จ านวน 1 เครื่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

      โอนลด  
      แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
      งาน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      งบ   ด าเนินงาน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

รายการ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 
22,000.- บาท   

      รวมงบประมาณโอนลด    22,000.-  บาท 
        โอนเพิ่ม  (โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งรายการใหม่) 
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      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
      งาน  บริหารงานคลัง 
      งบ  ลงทุน 
      หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 22,000 
บาท 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน   
1 หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า   
8 MB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 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 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที ่
 ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ โอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์
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โน๊ตบุ๊ก) ราคา 22,000 บาท  จ านวน 1 เครื่อง ด้วยการยก
มือ ครับ 

 

นายสามารถ ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติ โอนลด-โอนเพิ่ม 
 เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) ราคา 22,000 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ต าบล
หมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ  
     ประธานสภาฯ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ครับ สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มา
ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมห้วยคล้า แต่ยัง
ไม่มีไฟฟ้าแรงต่ าเข้าไปในศูนย์ฯ รอบๆข้างมีแต่ไฟฟ้าแรงสูง จึง
ท าหนังสือให้ไฟฟ้าประมาณการค่าใช้จ่ายให้เดิมจ านวนแปด
แสนกว่าบาทซึ่งมีงบประมาณที่มากพอสมควร จึงให้ไฟฟ้า
ประมาณการให้ใหม่เป็นจ านวน 442,796.38 บาท จึงน าเข้า
ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.การด าเนินการ 
 1.1แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟฟ้าสมทบ 50%) 
 -ปักเสาคอนกรีต  ขนาด 14.20 เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ประกอบหัวเสา จ านวน 1 ต้น 
 -ติดตั้งเหล็กฉากรางน้ ารับสายล่อฟ้าทางตรง  จ านวน 1 ชุด 
 -ติดตั้งดร็อฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์  100 แอมป์ ขนาด 12 ก าโล

แอมป์ระบบ 3 เฟส จ านวน 1 ชุด 
 -ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ขนาด 5 กิโลแอมป์ระบบ 3 เฟส จ านวน 

๑ ชุด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์  และ
ด าเนินการก่อสร้าง 

 1.2 แผนกหม้อแปลงภายใน 
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 -ปักเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร พร้อมติดตั้ ง อุปกรณ์
ประกอบหัวเสา  จ านวน 2 ต้น 

 -พาดสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. จ านวน 3 
สาย ระยะทาง 0.045 วงจร.กม.โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และด าเนินการก่อสร้าง 

 1.3แผนกหม้อแปลงภายใน 
 -ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ. พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์ป้องกัน จ านวน 1 เครื่อง (แบบ
แขวนบนเสาเดี่ยว)  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้จัดหา
อุปกรณ์ และด าเนินการก่อสร้าง 

 1.4 แผนกแรงต่ าภายใน 
 -ปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

หัวเสา จ านวน ๒ ต้น 
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จ านวน 4 

สาย ระยะทาง 0.060 วงจร.กม. 
 -ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า  3 เฟส 4 จ านวน 1 ชุด 
 -ท ากราวด์ จ านวน 1 จุด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้

จัดหาอุปกรณ์ และด าเนินการก่อสร้าง 
 2.ค่าใช้จ่าย 
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 -แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน  81,026.23  บาท 
 -แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน 231,801.54 บาท 
 -แผนกแรงต่ าภายใน เป็นเงิน 49,386.49 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย (ตามข้อ 2.2)  เป็นเงิน  362,214.26 บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เป็นเงิน  25,355.00 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งสิ้น  เป็นเงิน  

387,569.26 บาท(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบ
เก้าบาทยี่สิบหกสตางค์ 

 2.3ค่าสมทบการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า (คิดตาม
ขนาดหม้อแปลง) 

 -เควีเอ ละ 100 บาท (50x100)  เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
 -แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%)  เป็นเงิน 

26,369.13 บาท 
 2.4ค่าส ารวจ-ออกแบบฯ (เกินก าหนดยืนราคา) เป็นเงิน 0 

บาท 
 2.5ค่าตรวจสอบหม้อแปลง  เป็นเงิน  0  บาท 
 2.6ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์  เป็นเงิน 18,745.00 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย (ตามข้อ 2.1-2.5)  เป็นเงิน 50,114,13 บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เป็นเงิน 3,507.99 บาท 
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 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งสิ้น  เป็นเงิน  53,622.12  
บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์) 

 3.ค่าธรรมเนียม 
 3.1 ค่าธรรมเนียมต่างๆ เก่ียวกับการขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งแยก

รายละเอียดได้ ดังนี้ 
 -ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  เป็นเงิน 1,500.00 

บาท 
 -ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร  เป็นเงิน 0 

บาท 
 -ค่าธรรมเนียมอ่ืน (อ่ืนๆ)  เป็นเงิน 0 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย (ตามข้อ 3.1)  เป็นเงิน  1,500.00 บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เป็นเงิน 105.00 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,605.00 

บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) 
 3.2ค่าประกันการขอใช้ไฟฟ้า  (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพ่ิม) คิดตาม

ขนาดหม้อแปลง 
 -เควีเอ ละ 400 บาท(50x400)ยกเว้นส่วนราชการ เป็นเงิน 

0 บาท 
 รวมค่าประกันการขอใช้ไฟฟ้า  ทั้งสิ้น  เป็น 0 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้าง โดยผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้น

เป็นเงิน 442,796.38 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้า
สิบหกบาทสิบแปดสตางค์) 

 ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดงบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ 

 1.รายการโอนลดงบประมาณ 
 1.1โอนลดงบประมาณ จ านวน 237,796.38 บาท 
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 ประเภทรายจ่าย เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 254,151.00 บาท  

คงเหลือ 247,191.00 บาท 
 โอนลดครั้งนี้ 237,796.38 บาท  คงเหลืองบประมาณหลัง

โอน 9,394.62 บาท 
 1.2โอนลดงบประมาณ  จ านวน 60,000.00 บาท 

 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับวิทยุ 

จ านวน 5 ตัว) ตั้งไว้ 60,000.00 บาท  คงเหลือ 
60,000.00 บาท  โอนลดครั้งนี้ 60,000.00 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

 1.3โอนลดงบประมาณจ านวน  68,000.00 บาท 
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 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนา
ธรรมท้องถิ่น 

 งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น 

 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ตั้งไว้ 120,000.00 บาท 
คงเหลือ 90,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 90,000.00 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

 1.4โอนลดงบประมาณ จ านวน 41,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น 
 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว้  120,000.00 

บาท  คงเหลือ  41,000.00 บาท  โอนลดครั้งนี้ 
41,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

 1.5โอนลดงบประมาณจ านวน  14,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น   
 งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท ราจ่ายที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายอื่น 
 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ตั้งไว้ 20,000.00 บาท 

คงเหลือ 20,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 14,000.00 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 6,000.00 บาท 

 1.6 โอนลดงบประมาณจ านวน 22,000.00 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารสาธารณสุข และสาธารณสุข

อ่ืน งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้  120,000.00 บาท  คงเหลือ  75,000.00 บาท โอน
ลดครั้งนี้  22,000.00 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
53,000.00 บาท 

   2.รายการโอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน 442,796.38 
บาท  เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้   

  2.1แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการโยธา งบเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน
โครงการก่อสร้างขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ต าบล
หมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 
442,796.38  บาท 

 

 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม ทั้งหมดคือรายละเอียดการโอนลด-โอนโครงการก่อสร้างขยาย 
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รองปลัด อบต.หมากเขียบ ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ต าบลหมากเขียบ อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ ครับ 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 ประธานสภาฯ ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามก็ให้

สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้ครับ มีหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ที่จะอภิปรายเพิ่มเติม กระผมจะขอ 
  ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภา เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ต าบล
หมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการยกมือครับ 

 

นายสามารถ  ทองมวล  มติที่ประชุมสภา เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ 
  เลขานุการสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนอง
สิม หมู่ที่ 7 ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 รายงานผลการประเมินตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

 

นางปุญญาภา พรมโลก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  หัวหน้าส านักปลัด ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้า

ส่วนราชการ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คะ ในระเบียบวาระ
ที่ 6 จะเป็นการรายงานผลการประเมินตามแบบติดตาม
ประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สืบเนื่อง
จากคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ด าเนินการสาธารณะของตนเอง ซึ่งเป็นระบบในกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามสรุปตามเอกสารที่ทางเจ้าที่ได้แนบ
ตามที่เอกสารเข้าประชุมสภาฯ ในวันนี้ ทางองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลหมากเขียบได้ด าเนินการแล้วเป็นที่น่าพอใจหรือไม่
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนได้ดังนี้ 

 ด้านที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เราด าเนินโครงการทั้งหมด 
จ านวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  ไม่มีการปรับปรุง 

  ด้านที่2 ด้านการผังเมือง  เราด าเนินโครงการทั้งหมด 51 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีการปรับปรุง 

 ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพ
ชีวิต เราด าเนินโครงการทั้งหมด 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 ไม่มีการปรับปรุง 

 ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  เราด าเนินโครงการทั้งหมด 51 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีการปรับปรุง 

 ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
ปลอดภัย  เราด าเนินโครงการทั้งหมด 50 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 98.04 ต้องปรับปรุงร้อยละ 2.86 

 ด้านที่  6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การ
ท่องเที่ยว และการลงทุน  เราด าเนินโครงการทั้งหมด 49 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.08 ต้องปรับปรุงร้อยละ 3.92 

 ด้ านที่  7  ด้ านการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เราด าเนินโครงการทั้งหมด 51 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ไม่มีการปรับปรุง 

 ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และโบราณสถาน  เราด าเนินโครงการจ านวน 50 
โครงการ คิดเป็นร้อย 98.04  ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 2.96 

 

นายเสถียร  นนทะเสน     อยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ   
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ครับ กระผมมีเรื่องที่จะเสนอความเดือดร้อนของ
ราษฎร หมู่ที่ 2 คือ เรื่องถนนสาธารณประโยชน์ เดิมเป็นถนน
ดินขยะทางประมาณ 250 เมตร กว้าง 4 เมตร ทางทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน ชาวบ้านได้อุทิศให้ทางหมู่บ้านใช้เป็น
ทางสัญจรในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ตอนนี้เป็นช่วงฤดู
ฝนทางเกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรล าบากมากครับ 
กระผมก็อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
พิจาณาให้ความช่วยเหลือ โดยลงหินคลุกให้ เ พ่ือจะให้
ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ครับ 

 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  กระผมก็อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ 
     ประธานสภาฯ พิจารณาลงหินคลุกด้วยครับ ทางไปประปา หมู่ที่ 9 ครับ 
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นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมมีข้อสังเกตุในเรื่องการ
ประเมิน ครับ ในด้านที่ 5 เป็นยาเสพติดในหมู่บ้านครับ ดูจาก
ข้อมูลแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ได้สูงมากแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับ 
อยากให้ทางการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง ครับ เพราะ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 8 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาทุกท่าน ครับ กระผมอยากสอบถามเรื่องการแก้ไข
ปัญหาระบบประปา ครับ ประชาชนหมู่ที่ 8 ประสบปัญหาไม่มี
น้ าประปาใช้ ครับตอนนี้ปีหอถังสูงจากหมู่ที่ 11 แล้ว แต่ไป
สามารถด าเนินการจ่ายน้ าจากตรงนี้ได้ เพราะทางหลวงไม่
อนุมัตใิห้เราน าท่อประปาลอดท่อน้ ามา ซึ่งท าให้ประชาชน หมู่
ที่ 8 ไม่มีน้ าใช้ ซึ่งในช่วงนี้อาจมีน้ าใช้เพราะเป็นช่วงฤดูฝน 
หากเป็นช่วงหน้าแล้งไม่สามารถน าน้ ามามาใช้ได้ เพราะมีโรง
ผลิตน้ าแข็งสูบน้ าไปผลิต ก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณา
ช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไร ครับ  

 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 5 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาทุกท่าน กระผมมีข้อสงสัยในงานคณะกรรมการ
แผนพัฒนาต าบลครับ ไม่ทราบว่ากระผมที่ได้แต่งตั้งมาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่อย่างไร ครับ อยากให้ทางรองปลัด 
อบต.ได้ชี้แจง ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่าน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ครับ ในเรื่องที่ท่านสมบัติ  แสนภพได้อภิปรายในเรื่อง
ที่ดินที่ทางประชาชนได้อุทิศให้เพ่ือเป็นทางสาธารณะ กระผม
ฝากกองช่างเข้าไปตรวจสอบว่าช ารุดจริงหรือไม่ ในเรื่องการ
ซ่อมแซมติดทางเข้าบ้านนายทองพูน มะณีย์ ครับเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ครับ 

 เรื่องของท่านระบบน้ าประปาหมู่ที่ 8 เราไม่สามารถด าเนินการ
วางท่อระบบประปาลอดท่อน้ าได้เพราะทางกรมทางหลวงไม่ให้
ด าเนินการ 

 เรื่องการไปศึกษาดูงานก็ขอให้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ.2566 ไปก่อนครับ เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝน
ครับ 



~ ๓๔ ~ 
 

 เรื่อง ของท่านสมาชกสภาฯ หมู่ที่  5 ที่ท่านได้แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแผนพัฒนาต าบลหมากเขียบ ก็จะเป็นการ
ประชุมเป็นช่วงๆ ไปครับ หากมีการประชุมก็จะเชิญท่าน
มาร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาต าบลหมากเขียบ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ เชิญท่านสมาชิก 
   ประธานสภาฯ สภาฯ  ในเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ เรื่องการท าป้ายบอกทางครับ อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 พิจารณาด้วยครับ  
 

  นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของป้ายบอกทางก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ครับในการสัญจร 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ  หากที่การติดตั้งป้ายบอกทางก็จะสะดวกสบายมากขึ้น แต่ติด

ตรงเรื่องของงบประมาณครับ หากมีงบประมาณเข้ามาจะ
ด าเนินการทันที ครับ 

 

นายสมชัย  ไชยเศษ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมนายสมชัย  ไชยเศษ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 3 กระผมจะสอบถามในเรื่องของขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรทางวัดป่าโนนตาเต้ไปบ้านดินจี่ที่อยู่ในแผนพัฒนา 
ประชาชนต้องการใช้ไฟฟ้ากระผมก็ขอฝากทางคณะผู้บริหาร
ด้วยครับ  และเรื่องของรถบรรทุกน้ าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว
ขอให้ทางผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ประชาชนตรงนั้นมีบ้านแล้วมีบ้านเลขที่หรือไม่ครับ หากมีบ้าน 
  ประธานสภาฯ แต่ไม่มีเสาไฟฟ้า ก็ขอให้ท่านได้รวบรวมรายชื่อไว้ยื่นต่อการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ มันมีโครงการของไฟฟ้า
เป็นงบประมาณของการไฟฟ้าเองครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม    เรื่องการกู้เงินธนาคารออมสินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ เอนกประสงค์นั้นทางผู้ว่าได้ลงนามอนุมัติไปแล้วครับ  ตอนนี้

อยู่ในขั้นตอนการการหาผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างประมูลราคา 
เพราะเป็นระเบียบกระทรวงการคลัง ด าเนินการจัดท าร่าง 
TOR ให้ทางนายช่างเครื่องกลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ แต่ยังไม่ตอบหนังสือกลับมาครับ หากได้แล้วจะยื่น
เอกสารที่ธนาคารออมสินต่อไป  

 

นายสมบัติ  แสนภพ ตามท่ีทางท่านรองปลัดได้ชี้แจงในเรื่องการแก้ไขปัญหาความ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2 เดือดร้อนของประชาชน บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๒ ถนนที่เราได้

ปรึกษากันนั้นทางที่ประชุมสภาฯ อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่ งมี
จ านวน 2 เส้น คือ 

 ๑.ถนนเส้นข้างบ้านนายทองพูน  มะณีย์ ครับตรงนี้เป็นทาง
สาธารณะโดยสมบูรณ์ ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เกิดการ



~ ๓๕ ~ 
 

ช ารุด เส้นนี้ครับที่กระผมอยากให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ได้ช่วยเหลือน าหินคลุกมาซ่อมแซมให้ ครับ 

 ๒.ถนนเส้นทางไปที่ของท่านประกาษ  แสนนา ทราบว่าได้กันที่
ไว้แล้วเกิดการช ารุดสัญจรไม่ได้ ก็ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม
ด้วยเช่นกัน 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
    ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผู้บริหาร   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ ทรงเกียรติ  ท่านผู้ เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอสอบถามเรื่องการประมูลหา
ผู้ประกอบการมาประมูลตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าด าเนินการไป
ถึงไหนอย่างไร 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของตลาดทางผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสัญญาจะหมด 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ เดือยตุลาคมนี้ ครับ ทางกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ก็จะ

ด าเนินการต่อไป ตอนนี้ก าลังศึกษาข้อมูลต่างๆ ระเบียบการ
ประมูลจากส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ว่าเทศบาล
ด าเนินการแบบไหนอย่างไร 

ขอแก้ไขเพ่ิมเติมครับ เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารไม่ถูกต้อง 
ในระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอน
ลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างขยายระบบจ าหน่าย
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ต าบล
หมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขเป็น พิจารณา
ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายจ าหน่ายไฟฟ้าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 
ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ที่ประชุมสภาฯ     รับทราบ 
 

 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม -ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 2565 (ครั้ง 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ ๒)  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในขั้นแปรญัตติ และ 
ลงมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ท่านสมาชิกสภาฯ หากมีเรื่องเพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ให้เอา
เอกสารให้ทางงานกิจการสภาฯ ได้เลยครับ เราจะไม่มีการเพ่ิม
ระเบียบวาระแทรกเข้ามาและมีการรับรองอีกครับ 

 -เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านอีหล่ า หมู่ที่ 8 ทางเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้าร่วมประชาคม
หมู่บ้าน มติที่ประชุมวันนั้นมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบ้านอีหล่ า เป็น 
บ้านก้านเหลืองตะวันออก ตามมติประชาคมหมู่บ้าน ครับ 



~ ๓๖ ~ 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

นางพิศมัย โพธิ์ศรี    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาง

พิศมัย โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ดิฉันนางพิศมัย โพธิ์ศรี 
ขอชมเชยทางเจ้าหน้าที่ประปาท่ีได้แก้ไขปัญหาน้ าประปา หมู่ที่ 
1 น้ าใสไม่มีกลิ่น คะ 

 -ขอขอบคุณท่านแสวง  เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนใน
การสูบน้ าเพื่อบรรเทาทุกข์ ประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 9 คะ 

 

นายสามารถ ทองมวล เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
เลขานุการสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

สามารถ ทองมวล เลขานุการสภาฯ กระผมที่เรื่องที่จะขอ
ปรึกษา  
-เรื่องที่ 1 ราษฎร 2  ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องรากสายไฟฟ้า
จากบ้านเพ่ือมาต่อถึงหน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ก็ให้
ทางคณะผู้บริหารได้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 
-เรื่องท่ี 2  มีผู้รับเหมาน าท่อประปาลอดท่อน้ า ท าให้น้ าระบาย
ไม่ทันเกินน้ าท่วมขัง ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 
-เรื่องที่ 3 เรื่องของนางบัวสร  มรรคนา ที่ถูกนายทุนยึดที่ทาง
และบ้าน ตอนนี้ได้เช่าบ้านของตัวเองอยู่ ไม่ทราบว่าจะถูกขับ
ไล่วันไหนครับ  ฝากท่านคณะผู้บริหารช่วยเหลือครับ 
-เรื่องที่ 4 ราษฎร หมู่ที่ 7,8,9,11 ที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านแสวง  เชื้อทอง ในเรื่องการสูบน้ าบรรเทาความ
เดือดร้อน 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องน้ าประปา ที่ทางผู้รับจ้างวางท่อลอดท่อระบายน้ าก็ให้ทาง 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้รับจ้างแก้ไขโดยการเจาะถนนลอดถนนคอนกรีตครับ เหมือน

ตรงสามแยกร้านกินดี ครับ 
เรื่องของนางบัวสร  มรรคนา เป็นที่น่าเห็นใจ ครับเพราะขอ
งบประมาณมาสร้างบ้านแล้วแต่ได้เพียงแค่ 2 หลังๆละ 
50,000 บาท ก็ยังไม่พอ ครับ ทางท่านประทีป รักชาติ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีบ้านบริเวณ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 หากจะเข้าอาศัยก็ขอให้แจ้งเข้า
มาครับ 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ กระผมได้ท าหนังสือขอขยายเขตประปา 2 จุด ด าเนินการไป 
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 แล้ว 1 ชุดอีกจุดสามารถด าเนินการได้ตอนไหนครับ เพราะมี

ช่างเข้าไปตรวจสอบแล้ว  และขยายไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 
จ านวน 4 จุด ครับ 

 
 



~ ๓๗ ~ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี เรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ได้สอบถามเข้ามาก็ติดเรื่อง 
ผู้อ านวยการกองช่าง ของงบประมาณครับ เรื่องถนนของหมู่ที่ 2 เส้นรอบหมู่บ้าน

ด้านทิศตะวันออกหากเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วก็จะให้ทาง
นายช่างเข้าไปตรวจสอบ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรามีหอถังสูงประปาหมู่ที่ 7 ตัดท่อตรงบริเวณท่ีข้ามถนนไป 
    ส.อบต.หมู่ที่ 8 ทางหมู่ที่ 11 เราไม่ต้องข้ามถนนจากประปาของหมู่ที่ 11 

ต่อมทางหมู่ที ่8 ครับ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ในเรื่องอ่ืนๆ หากไม่มี 
   ประธานสภาฯ กระผมจะให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล 

หมากเขียบ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ  ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
 

  นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
นายก อบต.หมากเขียบ สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านที่ผ่านการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในขั้นรับ
หลักการในวันนี้ ครับ 

 -ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ ที่สนับสนุนรถน้ ามา
ผลักดันน้ าสกปรกน้ าให้ระบบประปาหมู่ที่ 1 ใช้การได้ดี ครับ 

 -ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรของหมู่ที่ ๓  นั้นท่านวิจิตร สมบรรณ ได้
สอบถามทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ยังด าเนินการ
ไม่ได้ ครับ 

 -เรื่องถนนที่เกิดการช ารุดหมู่ที่  ๒ งบประมาณเราก็มีน้อย 
กระผมก็จะหางบประมาณช่วยเหลือครับ 

 -เรื่องงบประมาณด้านบุคลากรก็ไม่ได้เพ่ิมเติม ครับ 
 -เรื่องค่าเช่าบ้าน ก็เป็นสิทธิ์ของข้าราชการครับ ทางส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจแล้วแจ้งว่าถูกต้อง 
 -เรื่องของยาเสพติด  แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ สอดส่องดูแล 

ครับ 
 -เรื่องตลาด ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ศึกษาหลักเกณฑ์การประมูล

ตลาดครับ 
 -เรื่อง ของประปา หมู่ที่ ๘ ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ อภิปราย

แก้ไขปัญหาก็มีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ 
 -บ้านผู้ไร้ญาติ ทางพัฒนาสังคมยังไม่ตอบหนังสือกลับมาครับ 

ทางกระผมได้ไปของบประมาณตามโครงการ 328 จากทาง
จังหวัดมาสร้างให้ผู้ยากไร้ได้จ านวน 2 หลังแต่ก็ได้เยอะมาท่ีอ่ืน 

 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

แล้วครับ หลัง 50,000.00 บาทงบประมาณก็ไม่เพียงพอใน
การด าเนินการสร้างครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ที่ได้ 
ประธานสภาฯ ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาประชุมสภาฯ ในวันนี้ครับ 

กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2565 (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ 3 สิงหาคม  2565 ครับ 

 

   ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       สามารถ  ทองมวล  ผู้จดบันทึกการประชุม  
           (นายสามารถ  ทองมวล) 

                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

(ลงชื่อ)     เสถียร  นนทะเสน      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                    (นายเสถียร  นนทะเสน) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                        (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  สขุเกษม   ประธานกรรมการ 
                                                   (นายประเสริฐ  สุขเกษม) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 4 
 

 

       (ลงชื่อ)       ประถม   เนาวรัตน์   กรรมการ 
                                                  (นายประถม   เนาวรัตน์) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 8 
 

 

                                        (ลงชื่อ)       สมบัติ  แสนภพ      กรรมการ 
                                                    (นายสมบัติ  แสนภพ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 2 


