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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 7 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง   เชื้อทอง นายก อบต. หมากเขียบ แสวง   เชื้อทอง 
๒ นายหล่ า  มโนรมย์ รองนายก อบต.หมากเขียบ หล่ า  มโนรมย์ 
๓ นายจิระศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิระศักดิ์  ปัญญาคม 
4 นางปุญญาภา พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด ปุญญาภา พรมโลก 
๕ นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
๖ นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองข่าง สมเกียรติ  รัศมี 
๗ นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 

 
ผู้มาประชุม      17   คน 
ผู้ไม่มาประชุม        -    คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        7   คน 
 
เปิดประชุม       เวลา          ๐๙.00 น. 
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นายวิจิตร  สมบรรณ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดประชุม และอ่าน 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ 3  สิงหาคม ๒๕๖3 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัย สามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑)  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

2.1 (สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ ๑)   
ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2563) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ตามท่ีท่านได้ศึกษารายงานการประชุมมาแล้ว เอกสารรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ ก็อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว หากมี

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็เชิญ
เพ่ิมเติมได้ครับ หากไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2563 (ครั้งที่ ๑) ครับ ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2563 มีท่านใด
ที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 

แจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จะขอ
ยกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 5.6 และ5.7 
ให้ไปพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 13  สิงหาคม 2563 
ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัยสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๒) ครับ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ อยู่ในระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครับ มี 
 ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมไหม ครับ หากไม่มี

กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา
ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑ ) ด้วยการ
ยกมือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
  เลขานุการสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑ )  ด้วย

คะแนนเสียง 15 เสียงเป็นเอกฉันท์   
 



~ ๓ ~ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1  เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เอกสาร (แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)  จ านวน 1 เครื่อง (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์    เชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ เชิญครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ครับ กระผมจะขอชี้แจงการโอนลด-โอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลดงบประมาณ 
      แผนงาน   การศึกษา 
      งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบ   ด าเนินงาน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ   

รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี  2563    
จ านวน  21,300 บาท 

รวมงบประมาณโอนลด    21,300  บาท 
 

       โอนเพิ่มงบประมาณ ( ตั้งรายการใหม่ ) 
      แผนงาน   การศึกษา 
      งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบ   ลงทุน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภท   1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน
เงิน   17,000  บาท(เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 
บาท คุณลักษณะ พ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
–หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม ่ น้อยกว่ า 
4 MB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี

 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถั งหมึกพิมพ์          
    (Ink  Tank  Printer )  จ านวนเงิน  4,300  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - 
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 16  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
รวมงบประมาณโอนเพิ่ม    21,300  บาท 
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ทั้งหมดคือรายละเอียดการพิจาณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
  ประธานสภาฯ   

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ หาก 
 ประธานสภาฯ ไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการโอน

งบประมาณ ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1  เครื่อง และ เครื่องพิมพ์
เอกสาร (แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)  จ านวน 1 
เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จ านวน  
21,300 บาท ด้วยคะแนนเสียง 15  เสียง เป็นเอกฉันท์   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1  เครื่อง  (กองคลัง) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอเชิญท่านเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นางสาวจิราพร  พูลอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน ท่านเข้าร่วมประชุม ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด
การโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

โอนลดงบประมาณ 
      แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
      งาน   บริหารงานคลัง 
      งบ   ด าเนินงาน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน 

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 17,000 บาท  
 รวมงบประมาณลด  17,000 บาท 
 

       โอนเพิ่มงบประมาณ ( ตั้งรายการใหม่ ) 
      แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
      งาน   บริหารงานคลัง 
      งบ   ลงทุน 
      หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวนเงิน
17,000  บาท(เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
– หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม ่ น้อยกว่ า 
4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี

 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ทั้งหมดคือรายละเอียดการพิจาณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองคลัง คะ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลัง ครับ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
    ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ครับ 
     

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ หาก 
   ประธานสภาฯ ไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการโอน

งบประมาณ ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1  เครื่อง  จ านวน 17,000 
บาท  ด้วยคะแนนเสียง 15  เสียง เป็นเอกฉันท์   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือจัดซื้อเลื่อยยนต์ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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  ประธานสภาฯ 2563 นั้น เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพ่ือจัดซื้อเลื่อยแต่
เป็นเลื่อยไฟฟ้าเลยไม่สะดวกในการท างานเท่าที่ควร ก็เลย
น ามาเข้ามาให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือจัดซื้อเลื่อยยนต์โดยใช้
เชื้อเพลิง (น้ ามัน) ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ครับ  เชิญครับ 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ สืบเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดู
ฝน อาจจะมีเหตุพายุ มีเหตุวาตภัย ท าให้มีต้นไม้มีกิ่งไม้หัก ถ้า
เราจะจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้ามาท างานอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร 
เลยน าเข้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอน
ลด โอนเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  ๑  
เครื่อง ใช้เชื้อเพลิง (น้ ามัน) เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน ครับ 
รายละเอียดในการโอนลด-โอนเพิ่ม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการโอนลดงบประมาณ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน   บริหารงานทั่วไป 

      งบ   ด าเนินการ 
หมวด   ค่าใช้สอย   
รายการ   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง งบประมาณคงเหลือ จ านวน 312,300 บาท ขอโอน
ลดงบประมาณ จ านวน 3,000 บาท 

โอนลดงบประมาณ จ านวน 3,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ จ านวน 309,300 บาท 
 

รายการโอนเพิ่มงบประมาณ 
 

      แผนงาน    เคหะและชุมชน 
    งาน    บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
        เคหะและชุมขน 

      งบ    ลงทุน 
หมวด ค่ าครุ ภัณฑ์  ค่ าครุ ภัณฑ์

ก่อสร้าง   
รายการ    เ พ่ื อจั ดซื้ อ เ ลื่ อ ย โ ซ่ ยนต์  
จ านวน  1  เครื่อง ตั้งไว้ 4,000 บาท ขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณ จ านวน 3,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เลื่อยโซ่ยนต์) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์   เชิญท่านรองปลัด  ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เลื่อยโซ่ยนต์ 
 

     ข้อความเดิม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

      งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน 
      งบ  เงินลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
รายการ  จัดซื้อเลื่อยโซ่ 

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่  จ านวน  1  
เครื่อง ขนาด 24V บาร์ 10 นิ้ว แผ่นแกน
เลื่อยขนาด 25 เซนติเมตร  มีระบบน้ ามัน
อัตโนมัติ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
พ.ศ.2561-2565 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.
03 ล าดับที่ 60 หน้าที่ 144)  ตั้งไว้ 4,000 
บาท  
 

      ข้อความใหม่ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

      งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน 
      งบ  เงินลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
รายการ  จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 

เ พ่ือ เบิกจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อ เลื่ อย โซ่ ยนต์  
จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 7,000 
บาท 
 

ทั้งหมดคือรายละเอียดของการขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ และ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเลื่อนโซ่ยนต์ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์    มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือ จะขอเพ่ิมเติมอีก 
    ประธานสภาฯ หรือไม่ เชิญ  ครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  

เห็นชอบ ด้วยการยกมือครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์    ถ้าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัตกิารโอนงบประมาณรายจ่าย 
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  ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ จ านวน
ขอโอนงบประมาณ จ านวน 3,000 บาท ยกมือครับ 

 
    

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ 
 เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ 

จ านวนขออนุมัติงบประมาณ จ านวน 3,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียง  15  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลื่อยโซ่

ยนต์  ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง เป็นเอก
ฉันท ์

 

ระเบียบวาระท่ี  5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขยายไฟฟ้า
การเกษตรบ้านกลาง หมู่ที่ ๓)  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมจะขอชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

      งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน 
      งบ  เงินอุดหนุน 

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการ  เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านกลางหมู่ที่ 3  
บ้านโนนกี่-นาโล่ง 2  สาย บ้านกลางหมู่ที่ 3 ต าบลหมาเขียบ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะกษ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนกี่-นาโล่ง บ้าน
กลางหมู่ที่ ๓ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
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ศรีสะเกษ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561 -
2565  ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 แผนงานขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  แบบ ผ.02 ล าดับที่ 11 หน้าที่ 
94)   ตั้งไว้  200,000  บาท 

        ข้อความใหม่ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

      งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน 
      งบ  เงินอุดหนุน 

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการ  เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านกลาง
หมู่ที่ 3 ไปร่องค า บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต าบล
หมากเขียบอ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด 
ศรีสะกษ 
 

      จ านวนงบประมาณ  200,000 บาท 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
  ประธานสภาฯ ครับ  ในอนาคตที่ดินบริเวณที่อาจจะเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของ

ต าบลหมากเขียบของเราก็เป็นได้นะครับ เพราะได้มีการขยาย
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเข้าไป 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม ในส่วนของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ พ.ศ.2563  ได้ท าสัญญาด าเนินโครงการและได้ด าเนินการอยู่

ในตอนนี้ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
บ้านก้านเหลือ หมู่ที่ ๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านหนองอีหล่ า หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๙ โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยางกุด หมู่ที่  5  ในส่วนของ
โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรของ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 
4  นั้นไฟฟ้าก าลังด าเนินการประมาณการอยู่ครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี  5.6 พิจารณาการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้างศาลพระ
ภูมิเจ้าที ่

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ขอยกระเบียบวาระท่ี  5.6 ระเบียบวาระท่ี 5.7 พิจารณา 
   ประธานสภาฯ ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่และ

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีภูมิเจ้าที่ น าไปพิจารณาให้
ความเห็นชอบในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๒)  ในวันที่ 13  สิงหาคม 2563 

 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
 



~ ๑๑ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 พิจารณาร่ า งข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (ขั้นรับหลักการ) 

 
 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้แถลง 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  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. 2564  ครับ 

 

นายจิระศักดิ์ ปัญญาคม    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้ทรงเกียรติ ครับ 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบอีกครั้ง
หนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 

 

สถานการณ์คลัง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
เงินฝากธนาคาร จ านวน 4,253,694.45    บาท 
เงินสะสม  จ านวน 1,749,454.32    บาท 
เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน  2,343,542.59 บาท 
รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 0  โครงการ รวม 0.00  บาท 
รายการที่ได้หักกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 0 
โครงการ  รวม 0.00  บาท 
เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
 

การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่  
30  กันยายน  2563 
 

      1.รายรับจริง จ านวน  24,463,160.24  บาท  
หมวดภาษีอากร จ านวน  30,020.00 บาท 



~ ๑๒ ~ 
 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จ านวน 
271,315.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  341,374.04  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน  
447,390.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 301,534.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน 0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 11,407,425.16  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน 15,224,094.00  บาท 
 

เงิน อุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน 
44,792.00  บาท 
 

รายจ่ายจริง  จ านวน  26,344,529.65 บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน  4,153,271.00  บาท 
งบบุคลากร  จ านวน  10,405,412.00  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  5,446,947.65  บาท 
งบลงทุน  จ านวน  343,379.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,464,440.00  บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน  44,792.00  บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  1,466,165.74  บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  
บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอาการ   รวม 151,5๐๐ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 444,300 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 550,๐๐๐ บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 505,000 

บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม  105,100 บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง  1,755,900.00 บาท 
 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร   รวม 17,124,500.00 บาท 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม  23,919,600.00 บาท 
 

 รวมประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
42,800,000.00 บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป พ.ศ.2564 

 

 จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง  จ านวน  11,709,046.00  บาท 

งบบุคลากร  จ านวน  15,642,204.00  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  10,221,750.00 บาท 
ลงลงทุน  จ านวน  3,394,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  30,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,759,000.000 บาท 
 

 รวมประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 42,800,000.00 บาท 
 

รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
หมวดภาษีอากร  จ านวน  151,500.00  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่ าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 
444,300.00บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  550,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 
505,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  105,000.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 17,124,500.00  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  23,919,600.00 บาท 
 

รวมทุกหมวด  จ านวน  42,800,000.00  บาท 
 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป         รวม  13,103,640 บาท 
 งบบุคลากร          รวม    7,735,640 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม    2,225,520 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม    5,510,160  บาท 
 งบด าเนินงาน          รวม    2,790,000  บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม        464,000  บาท 
  ค่าใช้สอย                 รวม     1,600,000  บาท 
  ค่าวัสดุ          รวม        360,000  บาท 



~ ๑๔ ~ 
 

  ค่าสาธารณูปโภค          รวม       362,000 บาท 
 งบลงทุน                              รวม     2,544,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์                 รวม     2,544,000 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น           รวม          30,000 บาท 
 

 งานบริหารงานคลัง                รวม     2,444,120 บาท 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม      2,092,120  บาท 
 งบด าเนินงาน                         รวม      796,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม      326,000 บาท 
  ค่าใช้สอย                    รวม      370,000 บาท 
  ค่าวัสดุ                       รวม        90,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค           รวม        10,000 บาท 

                 แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  

190,000 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม      190,000 บาท 
 ค่าวัสดุ    รวม        50,000 บาท 
              แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารวม 1,580,000 บาท 
 งบบุคลากร                          รวม        792,000 บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม        792,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                         รวม      634,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม      154,000  บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม      400,000 บาท 
  ค่าวัสดุ            รวม        50,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค           รวม        30,000 บาท 

งบลงทุน            รวม     150,000 บาท
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม      150,000 บาท 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,009,550 
บาท 

 งบบุคลากร        รวม      1,420,400 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  รวม     1,420,400  บาท 
 งบด าเนินงาน         รวม      1,709,750 บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม           40,000 บาท 
  ค่าใช้สอย        รวม         799,750 บาท 
  ค่าวัสดุ   รวม    430,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน            รวม  1,479,000 บาท 
  เงินอุดหนุน                 รวม  1,479,000 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 340,000 

บาท 



~ ๑๕ ~ 
 

 งบด าเนินงาน   รวม        160,000 บาท 
  ค่าตอบแทน                 รวม        120,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม   40,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน            รวม      220,000 บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,049,640 

บาท 
 งบบุคลากร       รวม  400,640 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  400,640 บาท 
 งบด าเนินงาน       รวม  249,000 บาท 
  ค่าตอบแทน                     รวม    44,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค               รวม      1,000 บาท 
  

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 
บาท 

 งบด าเนินงาน        รวม 100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย                รวม 100,000 บาท 
 

   แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,089,964 

บาท 
 งบบุคลากร    รวม  2,440,964 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,440,964 บาท 
 งบด าเนินงาน                          รวม    1,149,000 บาท 
  ค่าตอบแทน             รวม      169,000 บาท 
  ค่าใช้สอย             รวม     320,000  บาท 
  ค่าวัสดุ              รวม     660,000  บาท 
 งบลงทุน     รวม     500,000  บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม     500,000 บาท 
 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 

850,000 บาท 
 งบด าเนินงาน     รวม    790,000 บาท 
  ค่าใช้สอย             รวม    790,000 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม      60,000 บาท 
  เงินอุดหนุน             รวม      60,000 บาท 
 

       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ       รวม 120,000 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม 120,000 บาท 
  ค่าใช้สอย       รวม 120,000 บาท 



~ ๑๖ ~ 
 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม 270,000 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม 270,000 บาท 
  ค่าใช้สอย                        รวม 270,000 บาท 
 

   แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร       รวม 140,000 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม 140,000 บาท 
  ค่าใช้สอย       รวม  100,000 บาท 
  ค่าวัสดุ        รวม   40,000 บาท 
 

   แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา      รวม 1,320,000บาท 
 งบด าเนินงาน       รวม  1,120,000บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม       40,000บาท 
  ค่าวัสดุ       รวม     540,000บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค               รวม     500,000บาท 
 งบลงทุน       รวม     200,000บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม     200,000บาท 
 

   แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง    รวม 11,709,046 บาท 
  งบกลาง   รวม 11,709,046 บาท 
 

 รวมประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวนทั้งสิ้น 42,800,000 บาท 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม ทั้งหมดคือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ งบประมาณ พ.ศ.2564  ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ มีท่านสมาชิก 
    ประธานสภาฯ สภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ครับ  เชิญท่านประหยัด 

ทองพันชั่ง  ครับ 
 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายประหยัด  
ทองพันชั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  กระผมอยากจะสอบถามใน
เรื่องของการเก็บขยะมูลฝอยภายในต าบลครับงบประมาณใน
การเก็บเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือนของราษฎรใน
ต าบลหมากเขียบ ครับ 

  

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของขยะ ครับ  ทาง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  
รองปลัด  อบต.หมากเขียบ จะเพ่ิมถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้บริการ ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมขอเพ่ิมเติมครับ  แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณในเรื่อง 



~ ๑๗ ~ 
 

     ประธานสภาฯ ค าผิดค าถูกด าเนินการแก้ไขด้วยนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใด 
อีกหรือไม่ ครับ  เชิญท่านเสถียร  นนทะเสน ครับ 

 

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

ประชุมทุกท่าน กระผมนายเสถียร  นนทะเสน สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 6  กระผมจะขอเพ่ิมเติมเรื่องงบประมาณของแผนงาน
สาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุภายในต าบล ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
อยากให้เพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ด้วย อยากให้ต าบลมีรถกู้ชีพ
รถฉุกเฉินประจ าต าบลไว้ส าหรับ รับ-ส่งผู้ป่วยในต าบล และ 
แผนงานการเกษตร ครับ  ดูแล้วงบประมาณและโครงการนั้น 
มีน้อยมาก ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านเสถียร นนทะเสน  เชิญท่านรองปลัด อบต.หมาก 
  ประธานสภาฯ เขียบ ได้เพ่ิมเติม  ครับ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของงบประมาณแผนงานสาธารณสุข  ทางอ าเภอเมืองได้มี 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะ

พ่ึงพิง  ครับ  จ านวน ต าบลละ 2 คน เพ่ือมาท าหน้าที่ตรงนี้
โดยเฉพาะ ครับ  ส่วนแผนงานการเกษตร  ถ้าทางผู้น าหมู่บ้าน 
สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้าน ที่จะด าเนินการ ก็ท าเป็นหนังสือ
เข้ามาทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติมได้ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ครับ เชิญท่านประหยัด 
    ประธานสภาฯ  ทองพันชั่ง  ครับ 
 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง กระผมขอเพ่ิมเติมในส่วน โครงการต่อต้านยาเสพติด ครับ 
     ส.อบต.หมู่ที่ 6 เพราะเรื่องยาเสพติดนี้ มีปัญหามากในต าบลหมากเขียบ ของ

เรา ครับ อยากให้เพ่ิมในส่วนของงบประมาณ ครับ  
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ครับ ก าจัดเท่าไหร่ก็ 
  ประธานสภาฯ มีเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น ก าจัดไม่หมดซักที  และมีหน่วยงาน

ควบคุมและก ากับดูแลอยู่  ครับ และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  เชิญท่านเสถียร  นนทะเสน ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน การด าเนินการโครงการต่อต้านยาเสพติดต าบลหมากเขียบ เรา 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 จะเป็นผู้ด าเนินการ ประสานผู้น าในต าบล โดยที่ไม่ต้องรอ

งบประมาณจากหน่วยงานข้างนอก ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่  เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม  
  ประธานสภาฯ ครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ อยู่ ใน        

ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่  5 . 4  เ รื่ อ ง  ก า ร พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ 



~ ๑๘ ~ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขั้นรับหลักการ  ก็
อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับ เพราะทางคณะ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ตั้งงบประมาณของปี 
พ.ศ.2564 จ านวน 42,400,000 บาท เพราะเราเป็นตัวแทนของราษฎร 
ของต าบลหมากเขียบ เข้ามาท างานในจุดนี้  ครับ 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่าน 
  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ได้เพิ่มเติม ครับ  เชิญครับ  มีไหมครับ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอื่น กระผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯ  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ) ด้วยการยกมือ  ครับ   
นายวิจิตร  สมบรรณ  มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ขั้นรับหลักการ)  ด้วยคะแนนเสียง  

15  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
นายประถม  เนาวรัตน์ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาให้ความ 
   ประธานสภาฯ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครับ จ านวน 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ครับ และโดยเลือกจากสมาชิกสภา
ฯ ที่ละท่าน และมีผู้รับรอง 2 ท่าน ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เลือกจ านวน
คณะกรรมการ ครับ 

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

ประเสริฐ   สุขเกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4 กระผมขอเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 3  ท่าน ครับ 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอ จ านวน คณะกรรมการแปรญัตติ 
   ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
นายประถม  เนาวรัตน์ สรุปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ท่าน กระผมจะขอมติที่ประชุม 

ด้วยการยกมือ ครับ 
นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุม เห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ด้วยคะแนนเสียง 

15  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ 
 ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 จ านวน 3 ท่าน เชิญครับ 
นายประเสริฐ  สุขเกษม (ส.อบต. หมู่ที่ 4) กระผมขอเสนอท่าน บุญรอง  จันทะบุรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ครับ 
นายประถม  เนาวรัตน ์(ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง นายบุญรอง  จันทะบุรม เป็นคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
นายประหยัด  ทองพันชั่ง (ส.อบต.หมู่ที่ 6) กระผม  นายประหยัด  ทองพันชั่ง กระผมขอรับรอง ครับ 



~ ๑๙ ~ 
 

นายจิตต์  เกษีสังข์  (ส.อบต.หมู่ที่ 9) กระผม  นายจิตต์  เกษีสังข์  กระผมขอรับรอง  ครับ 
นายประถม  เนาวรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
นายชื่น  โมลา (ส.อบต. หมู่ที่ 4) กระผมขอเสนอท่าน เสถียร นนทะเสน ครับ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนที่ 2 ครับ 
นายประถม  เนาวรัตน์ (ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง  เสถียร  นนทะเสน เป็นคณะกรรมการ 
 แปรญัตติ คนที่ 2  ครับ 
นายบุญรอง จันทะบุรม (ส.อบต.หมู่ที่ 1) กระผม  นายบุญรอง  จันทะบุรม กระผมขอรับรอง ครับ 
นายชาตรี  ศรีสะอาด (ส.อบต.หมู่ที่ 10) กระผม  นายชาตรี  ศรีสะอาด  กระผมขอรับรอง  ครับ 
นายประถม  เนาวรัตน์   (ประธานสภาฯ) มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
นายเสถียร  นนทะเสน (ส.อบต.หมู่ที่ 6) กระผมขอเสนอท่านสมใจ  พิมพ์ทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายประถม  เนาวรัตน์ (ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง  สมใจ พิมพ์ทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
   คนที่ 3  ครับ 
นายถนอม  ทองพันชั่ง (ส.อบต.หมู่ที่ 9) กระผม  นายถนอม  ทองพันชั่ง กระผมขอรับรอง ครับ 
นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา (ส.อบต.หมู่ที่ 11) ดิฉัน  นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา  ดิฉันรับรอง  ครับ 
นายประถม  เนาวรัตน์ (ประธานสภาฯ) มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการ 
 แปรญัตติ อีกหรือไม่ ครับ  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
นายประถม  เนาวรัตน ์ ทางสมาชิกสภาฯ ได้ด าเนนิการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่

เรียบร้อย ครับ จ านวน 3 ทา่นดังนี้  1. นายบุญรอง จันทะบุรม 2.นาย
เสถียร  นนทะเสน 3.นายสมใจ  พิมพ์ทอง  

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอวันเวลาที่ให้ทางสมาชิกสภาฯที่จะยื่น 
  ประธานสภาฯ เอกสารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ว่าจะอยู่ห้วงไหน ครับ 
นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 หมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ครับ กระผม นายเสถียร  นนทะเสน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  กระผมขอ
เสนอวันเวลาการยื่นเอกสารเพื่อขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 7  สิงหาคม 2563 
เวลา 14.00 น.  จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา 16.00 น. ครับ 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบก าหนดวันและเวลาการยื่น 
ประธานสภาฯ เอกสารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ในวันที่ 7  สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  จนถึงวันที่ 11  
สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ด้วยการยกมือครับ 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดวันและเวลาการยื่นเอกสารขอแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน

วันที่ 7  สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  จนถึงวันที่ 11  สิงหาคม 
2563 เวลา 16.00 น. ด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง เป็นเอกฉันท์ 



~ ๒๐ ~ 
 

นายประถม เนาวรัตน์ แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ ได้มาประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 

13  สิงหาคม  2563 เพื่อร่วมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในขั้นแปร
ญัตติ และ ขั้นลงมติร่างข้อบัญญัติฯ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
   ประธานสภาฯ 
นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม กระผมจะขอแจ้งโครงการที่ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ เหลือจ่ายที่เราได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินในข้อบัญญัติ

งบประมาณ ปี 2563 เข้ามาด าเนินการภายในต าบลหมากเขียบ ครับ  
ทั้งหมด จ านวน 12  โครงการ 

โครงการขณะนี้เราก็ได้ด าเนินการไปแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการติดตั้ง 
DLTV ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นิคมศิลาราม โครงการขุดลอกร่องบาก
ตอนบน โครงการขุดลอกร่องค า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบ้านนาค า หมู่ที่ 4 ไป กุดโง้ง โครงการที่ได้ด าเนินการลงสัญญากัน
ไปแล้ว เช่น โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 ไป ซอย3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 
และหมู่ที่ 9 ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ไป
หนองกระดัน หมู่ที่ 10ส่วนของขยายไฟเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 ตอนนี้ให้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอยู่ครับ 

นายขาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายชาตรี  ศรีสะอาดสมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 10 กระผมมีเรื่องที่จะน าเรียนดังนี้ เรื่องของถังขยะ ภายในต าบล
หมากเขียบ มีจ านวนที่ไม่เพียงพอครับ  อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
น ามาเพิ่ม เพราะ ในร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เพิ่มรายได้ในการเก็บขยะเพิ่มขึ้น ครับ 
เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน อยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีได้
ด าเนินการซ่อมแซมการช ารุด ให้รวดเร็วมากกว่านี้ครับ 

นายธ ารงค์  ฤาชา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายธ ารงค์  ฤาชา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 

กระผมมีเร่ืองที่จะน าเรียนดังนี้ เร่ืองการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์นิคมศิลาราม ครับ  เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมท าให้มียุงลาย
ชุกชุมมาก ครับ เรื่องโครงการขุดลอกล าห้วยคล้าบริเวณบ้านนิคม-ศูนย์
หม่อนไหมฯ  จะได้ด าเนินการหรือไม่ ครับ 

นายประเสริฐ  สุขเกษม กระผมจะขอน าเรียน เร่ืองของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หลาย 
 ส.อบต.หมู่ที่ 4 โครงการ ที่มีการประมูลราคาในการด าเนินการ ครับ ก็อยากให้โครงการนั้น

ออกมาดี เพราะได้รับการประมูลราคาที่ต่ ากว่าการตั้งราคาการด าเนินการ
ไว้มาก เห็นใจทางช่างผู้ควบคุมงาน ครับการด าเนินการโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลหมากเขียบ อยากให้ทางช่างผู้ควบคุมงาน
แจ้งผู้รับเหมาให้ด าเนินการเพิ่มมุมองศาของทางให้มีมุมเลี้ยวเพื่อสะดวก
ของผู้สัญจร ครับ 



~ ๒๑ ~ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ในเรื่องอ่ืนๆ ครับ ก่อนที่จะให้ 
ประธานสภาฯ ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ 

ที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา ครับ เชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครับ 

 นายแสวง  เชื้อทอง ครับ ก็ขอสวัสดีทางท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและท่าน 
นายก อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครับ ปัญหาเรื่องยา

เสพติดภายในต าบลหมากเขียบ  ก็มีปัญหามากกระผมก็อยากให้ทาง
สมาชิกสภาฯ  เข้าไปสอดส่องดูแลและรายงานให้ อบต.หมากเขียบ 
ทราบ ครับ 

  เรื่องโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง นั้น ต าบลหมากเขียบ จะได้รับสมัคร เพ่ือมาดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวนต าบลละ 2 คน จะได้ค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาท 

  เรื่องการก่อสร้างศาลพระภูมิของต าบลหมากเขียบ อยากให้
ท่านได้พิจารณาครับ เนื่องจากศาลพระภูมิเดิม เกิดการช ารุด ครับ 

เรื่ องของการจัด เก็บภาษีฯ  ที่ ไม่ ได้ ตามเป้ าหมาย สืบ
เนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 
เรื่องของงบประมาณที่จะน ามาขุดลอกกุดนาแซง ตอนนี้งบประมาณก็
ได้ผ่านแล้ว ครับ 

เ รื่ อ ง ของ งบประมาณที่ จ ะน าม าขุ ดลอกล าห้ ว ยคล้ า 
งบประมาณจะได้มาด าเนินการก็ยังไม่ชัดเจน อยู่ในการใช้งบประมาณ
เหลือจ่าย ครับ 

เรื่องของช่างผู้ควบคุมงานก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกัน
ดูแลครับ 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาประชุมสภาฯ ในวันนี้ครับ กระผมขอ

ปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑) 
ในวันที่ 7  สิงหาคม  2563 ครับ 

 
 

   ปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)          วิจิตร  สมบรรณ          ผู้จดบันทึกการประชุม  
               (นายวิจิตร  สมบรรณ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

 
(ลงชื่อ)        ประถม   เนาวรัตน์         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายประถม   เนาวรัตน์) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                (ลงชื่อ)           สมใจ  พิมพ์ทอง             ประธานกรรมการ 
                                                (นายสมใจ  พิมพ์ทอง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 5 
 

 
(ลงชื่อ)            ชาตรี  ศรีสะอาด            กรรมการ 

                                                (นายชาตรี  ศรีสะอาด) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ ๑๐ 

 
                               (ลงชื่อ)          วิลาวัลย ์ ศรีรักษา             กรรมการ 
                                               (นางวิลาวลัย์  ศรีรกัษา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 11 


