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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ ๒) 

วันที่  ๑3 เดือน  สงิหาคม 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 นายเสถียร  นนทะเสน ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสถียร  นนทะเสน 
 ๙ นายประหยัด  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ประหยัด  ทองพันชั่ง 
๑๐ นายธ ารงค์  ฤาชา ส.อบต.หมู่ที่ 7 ธ ารงค์  ฤาชา 
๑๑ นายบดินทร์  อินธิเดช ส.อบต.หมู่ที่ 7 บดินทร์  อินธิเดช 
๑๒ นายถนอม  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ถนอม  ทองพันชั่ง 
๑๓ นายจิตต์  เกษีสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 จิตต์  เกษีสังข ์
๑๔ นายชาตรี  ศรีสะอาด ส.อบต.หมู่ที่ 10 ชาตรี  ศรีสะอาด 
๑๕ นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ส.อบต.หมู่ที่ 11 วิลาวัลย์  ศรีรักษา 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายมนตรี  จันทะบุรม ส.อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
2 นายสมใจ  พิมพ์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง   เชื้อทอง นายก อบต. หมากเขียบ แสวง   เชื้อทอง 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
๓ ร้อยต ารวจตรีเฉลิม  กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ เฉลิม  กิ่งแก้ว 
4 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ จิระศักดิ์  ปัญญาคม 
๕ นางปุญญาภา  พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ปุญญาภา  พรมโลก 
๖ นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
7 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง สมเกียรติ  รัศมี 
8 นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
9 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
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ผู้มาประชุม      15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม        2 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        9 คน 

 

เปิดประชุม  เวลา           09.00 น. 

นายวิจิตร  สมบรรณ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๒)  ตามท่ีประกาศให้มีการประชุมสภา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
จึงอาศัยตามในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล ก าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ 13  สิงหาคม  ๒๕๖3 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖3 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๒) วันที่ 13 สิงหาคม 
2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 

7 สิงหาคม 2563 
   

นายประถม  เนาวรัตน์ ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษามาแล้ว มี 
 ประธานสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยการยกมือ  ครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
เลขานุการสภาฯ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑) ด้วยคะแนนเสียง 13 

เสียง เป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าประ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
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นายประถม  เนาวรัตน์ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้

อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ 
 

     นายสมใจ  พิมพ์ทอง ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีมติรับร่าง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4 และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖3 สมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ๓  ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑) และได้ก าหนด
วันยื่นค าขอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่  7 
สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 
2563  เวลา 15.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ขอยื่นเอกสารค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพราะฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามระเบียบ และให้คงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ยื่นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ก็ขอส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 กลับให้ทางประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ได้พิจารณาต่อในขั้นตอนต่อไป ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ขอขอบคุณท่านสมใจ  พิมพ์ทอง ประธานคณะกรรมการ 
  ประธานสภาฯ แปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้การประชุมเพ่ือรับค าขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ก็เป็นว่าก็คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไว้ ครับ เพราะไม่มีท่านสมาชิกท่านใด ที่ยื่นเอกสาร
เพ่ือขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ 

 

นายประถม เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้น

แปรญัตติ)  ด้วยการยกมือ  ครับ 
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นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นแปรญัตติ) ด้วย

คะแนนเสียง  13  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.๒  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ขั้นลงมติ) 

 

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

พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อที่ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการ
อภิปราย เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดจะอภิปรายจึงขอมติที่
ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์    ถ้าท่านสมาชิกท่านใด เห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คงไว้ตามร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นลง
มติ) กระผมจะขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  เลขานุการสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 (ขั้นลงมติ) ด้วยเสียง  คะแนน 13 

เสียง เป็นเอกฉันท ์
 

นายประถม  เนาวรัตน์  เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบให้ 
   ประธานสภาฯ ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖4  แล้วจะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ดังกล่าวเพ่ือเสนอนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ อนุมัติ และ
ประกาศใช้ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เ พ่ือจัดท า
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เราก็ได้ท าการปรึกษาหารือกันมาแล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 
 ประธานสภาฯ แล้ว สืบเนื่องจากศาลพระภูมิหลังเก่าได้เกิดการช ารุด และได้อยู่

ในบริเวณทิศที่ไม่เหมาะสม และเอกสารที่จะพิจารณานั้นยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์จึงไม่สามารถด าเนินการพิจารณาได้ วันนี้ก็เลย
น าเข้าสภาฯ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ครับ ก็อยากให้ทาง
ท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจง เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมสภา
ฯ  ครับ 
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นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับสืบเนื่องจากศาลพระภูมิ
เจ้าที่หลังเดิมได้เกิดการช ารุด เพ่ือเป็นสิริมงคลกับผู้ที่อยู่ใน
ส านักงาน พนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร กระผมจะขอ
ชี้แจงรายละเอียดการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้าง
ศาลพระภูมิเจ้าที่ ครับ รายละเอียดดังนี้ 

 

 คณะผู้บริหารมีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 (โอนเพ่ิมเพ่ือตั้งรายการใหม่) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

   

       รายการโอนลดงบประมาณ 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน    บริหารงานทั่วไป 

      งบ    ด าเนินการ 
หมวด    ค่าใช้สอย   
รายการ    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง งบประมาณคงเหลือ จ านวน 312,300 บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน 135,539 บาท 

 

รายการโอนเพิ่มงบประมาณ 
 

      แผนงาน   เคหะและชุมชน 
    งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
       เคหะและชุมขน 

      งบ   ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รายการ

ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที ่  
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ด า เ นิ น ก า ร
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่  
จ านวน 135,539 บาท 

 

ทั้งหมดคือรายละเอียดของการโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือจัดท า
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ 
   ประธานสภาฯ ประชุม ครับ ขอโอนลด-โอนเพ่ิม  จ านวน 135,539 บาท 

เพ่ือก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ เพ่ือความเหมาะสมและตั้งศาล
พระภูมิในทิศที่เหมาะสม มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
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สงสัยที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญท่านนายก อบต.หมาก
เขียบ  ครับ 

 

  นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
นายก อบต.หมากเขียบ สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ  กระผมอยากจะขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ เปลี่ยน
มาเป็น  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิเจ้าที่ ได้
หรือไม่ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ถ้าเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมนั้น  จุดด าเนินโครงการจะตั้งอยู่ 
  ประธานสภาฯ บริ เวณเดิม ครับถ้า เป็นโครงการก่อสร้ าง เราก็จะมา

ด าเนินการในจุดใหม่ ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอีก
หรือไม่ เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม  ครับ 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
   ส.อบต.หมู่ที่4  ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียนรติทุกท่าน และผู้ร่วม

ประชุมทุกท่าน ครับ กระผมจะขอเรียนสอบถามในเรื่องของ
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่  ถ้าเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลพระภูมิเจ้าที่เดิม ก็จะต้องตั้งอยู่บริเวณเดิม แต่
ตอนนี้เป็นการก่อสร้างใหม่ ครับ พระภูมิเจ้าที่หลังเก่าเมื่อเรา
ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่หลังใหม่แล้ว หลังเก่าจะต้องท า
อย่างไร ท าให้ถูกมากที่สุด เพราะศาลพระภูมิเจ้าที่เดิมเราก็
เคารพนับถืออยู่ตลอด เพ่ือไม่ส่งผลกระทบแก่ผู้อยู่ ครับ ก็
อยากขอผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาตรวจสอบและท าให้มันถูกต้อง
มากที่สุด ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านประเสริฐ  สุขเกษม ครับ ถ้าจะด าเนินการ 
  ประธานสภาฯ ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่หลังใหม่  ก็ต้องมีพิธีการรื้อถอน

และอัญเชิญเจ้าที่หลังเก่าเข้ามาอยู่ในศาลพระภูมิเจ้าที่หลัง
ใหม่  เชิญท่านรองปลัด ได้เพ่ิมเติม ครับ   

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม ตามท่ีท่านประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 4 ได้สอบถาม 
   รองปลัด อบต. มานั้น ทางคณะผู้บริหาร ได้พาพราหมณ์เข้ามาตรวจสอบดู

บริเวณที่จะด าเนินการโครงการก่องสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่
แล้วครับ และได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินการและ
พราหมณ์ ก็ได้แจ้งการบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่หลังใหม่นั้น 
ในวันที่ 18  กันยายน  2563 เป็นฤกษ์ดีที่สุด  ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่  ครับ เชิญท่านชื่น  โมลา 
  ประธานสภาฯ 
 

นายชื่น  โมลา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ครับ 

กระผมนายชื่น  โมลา  ส.อบต.หมู่ที่ 4  จะขอสอบถาม
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บริเวณสถานที่ด าเนินการโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่
ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ บริเวณท่ีด าเนินโครงการก่อสร้างศาลพระภูมเจ้าที่ อยู่ตรง 
  ประธานสภาฯ บริเวณทางเข้าด้านหลังป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติม กระผมจะขอ 
   ประธานสภาฯ มติที่ ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติ โอนลด -โอนเ พ่ิม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ
จัดท าโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ จ านวน 135,539 
บาท  ด้วยการยกมือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ 
  เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดท า

โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ จ านวน 135,539 
บาท   ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มการเงินชุมชนต าบล
หมากเขียบ ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม) เป็น
ที่ท าการกลุ่ม 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ สืบเนื่องจากทางกลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบ ได้ท า 
ประธานสภาฯ หนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เรื่องการ

ขอใช้สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม) เป็นที่
ท าการ นั้น ทางกลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบ ก็ได้เข้า
ไปใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม) เป็นที่ท าการ
มาแล้วประมาณ 1 ปี ครับ ก็เลยน าเข้าที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ครับ
เพราะเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ครับ 

 

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

เพ่ิมเติมเรื่องกลุ่มการเงินชุมชน ทางกลุ่มการเงินชุมชนต าบล
หมากเขียบมีทุนหมุนเวียนจ านวนมากพอสมควร อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้จ านวน 1.50 บาทต่อเดือน ทางสมาชิก
สามารถฝากเงินและด าเนินการกู้เงินของกลุ่มการเงินชุมชน
ต าบลหมากเขียบได้ โดยที่ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงมาก เวลาเปิดและปิดท าการของกลุ่มการเงิน
ชุมชนต าบลหมากเขียบ เวลา17.00 ถึง 20.00 กระผมก็จะ
ขอประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาชิกสภาฯ ที่สนใจสมัครเป็น
สมาชิกของกลุ่ม มีอัตราค่าสมัคร จ านวน 50 บาทครับ 
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นายประถม  เนาวรัตน์ ทางท่านเสถียร  นนทะเสน ก็ได้เพ่ิมเติมการบริหารจัดการ 
ประธานสภาฯ ของกลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบ ครับ  ทางกลุ่มเรา

ไม่ได้มีแค่ จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ 
นะครับตอนนี้ได้ขยายไปเป็นทั้งต าบลหมากเขียบของเรา เป็น
กลุ่มการเงินชุมชุนต าบลหมากเขียบ ครับ ทางต าบลต่างๆ 
หลายแห่งก็ได้ด าเนินการไปแล้วก็หลาย ต าบลครับ เชิญท่าน
รองปลัด  อบต.หมากเขียบ ครับ 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม) เป็น 
   ประธานสภาฯ ทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบก็เลย

น าเข้าที่ประชุมสภาฯ  ให้ความเห็นชอบอนุมัติ ครับ ทั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า และมิเตอร์น้ าประปา ครับ ก็ให้ทางกลุ่มการเงิน
ชุมชนต าบลหมากเขียบ เป็นรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม  ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ กลุ่มการเงินชุมชนต าบล
หมากเขียบ ขอใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม) 
ทางกลุ่มได้ด าเนินการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วหรือยัง  
เพราะเป็นสถาบันการเงิน ที่เป็นนิติบุคคล มีการเช่าสถานที่
แห่งนี้หรือไม่ อนาคตที่การขยายตัวออกไปเรื่อยๆ สถานที่ก็
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ทางกลุ่มการเงินต าบลหมากเขียบ เราได้ด าเนินการขอและ 
   ประธานสภาฯ เป็นนิติบุคคล ได้อนุญาตให้ถูกต้องเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 

ตอนนี้ทางกลุ่มได้ด าเนินการเพ่ือจัดตั้งเป็นสถานบันการเงิน
ของชุมชนต าบลหมากเขียบ  ครับ  เชิญทางประหยัด 
ทองพันชั่ง 

 

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

จากาทางโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้มีหนังสือขอใช้สถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม) ก่อนหน้านี้แล้ว 
ได้ขออนุญาตทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ถูกต้อง เราจะให้ทางกลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบใช้
สถานที่ได้หรือไม่ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ทางกลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบ ได้ปรึกษาหารือทาง 
   ประธานสภาฯ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองแล้ว  ทางโรงเรียนบ้านก้านเหลืองไม่

ขัดข้องใดๆ ให้ทางกลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบได้
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง เป็นที่ท าการของ



~ ๙ ~ 
 

กลุ่มได้ ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่  เชิญ
ครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ
อนุมัติให้กลุ่มการเงินชุมชนต าบลหมากเขียบ  ใช้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม)  เป็นที่ท าการของกลุ่ม ด้วย
การยกมือ ครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ    มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มการเงินชุมชนต าบล 
 เลขานุการสภาฯ หมากเขียบ  ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง (เดิม)  

เป็นที่ท าการของกลุ่ม ด้วยเสียง  13  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายประถม   เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมก็ขอขอบคุณทางท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร ที่น า
งบประมาณมาพัฒนาต าบลหมากเขียบของเรา ก็ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณมาด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ก็ได้เนินการการแล้วเสร็จไปแล้ว ทางผู้ที่สัญจรไป
ทางอ าเภออุทุมพรพิสัย ก็จะได้สัญจรกันสะดวกมากยิ่งขึ้น  
กระผมเป็นตัวแทนของประชาชนของ หมู่ที่ 4 ก็ขอขอบคุณ 
ครับ 

   

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจะ

ขอสอบถามในเรื่องของงบประมาณที่จะน ามาด าเนิน
โครงการของหมู่ที่ 10  ครับ ว่าจะได้ด าเนินการหรือไม่ ครับ 
และเรื่องของถังขยะ ครับ ทางหมู่ที่ ๑๐ มีความจ าเป็นที่ขอ
ถังขยะเพ่ิมเติมครับ  เพราะมีจ านวนน้อยมาก ไปเพียงพอต่อ
ความต้องการ ครับ 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องโครงการของหมู่ที่ 10 นั้น  ทางองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ต าบลหมากเขียบ ได้เข้าไปด าเนินการแล้วก็คือ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอย 2 ไปซอย 3 ต าบล
ซ า ด า เนินการแล้ว เสร็จไปแล้ว เป็นโครงการที่อยู่ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ครับ  ส่วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากซอย 2 ไป บ้านหนองกระดัน นั้นจากผู้รับเหมา ได้มา
ด าเนินการท าสัญญาแล้ว และแจ้งเข้าด าเนินการแล้ว  แต่
ผู้รับเหมายังไม่เข้าด าเนินการ เพราะติดในเรื่องของการ
ด าเนินการอยู่ที่ต่างอ าเภอ ครับ 



~ ๑๐ ~ 
 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านแสวง  เชื้อทอง นายก อบต.หมากเขียบ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

  นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
นายก อบต.หมากเขียบ สภาผู้ทรงเกียนติ ทุกท่าน  ตามที่กระผมได้เรียนปรึกษาทางผู้

ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และทาง
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ แล้ว ในเรื่องของการดูแลเรื่องการ
ป้องกันยาเสพติดในต าบลหมากเขียบของเรา ครับ ในฐานะที่
กระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ และ
เป็นประธานศูนย์ปราบปรามยาเสพติดประจ าต าบลหมาก
เขียบ และเพ่ือป้องกันให้ยาเสพติดในต าบลหมากเขียบ ได้
หมดไป กระผมจะขอแต่งตั้งท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านเป็น
คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดประจ าต าบลหมากเขียบ 
ครับ  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ การปราบปรามยาเสพติดในต าบลหมากเขียบก็เป็นสิ่งส าคัญ  
    ประธานสภาฯ และเป็นสิ่งที่ดีครับ ที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบที่ก าลังจะด าเนินการ ครับ 
  เรื่องของถนนภายในบ้านก้านเหลือ หมู่ที่ ๙ ที่ได้

ด าเนินการประชาคมผ่านไปแล้ว ตรงซอยบ้านนางจันทรา  
มรรคสันต์ ให้ด าเนินการเอาเข้าแผนพัฒนาต าบลในปีถัดไปไว้ 
ครับ 

  เรื่องการขยายทางและปรับปรุงซ่อมแซมในถนนเส้น
หลักของต าบลหมากเขียบ ก็อยากจะปรับปรุงเพราะช ารุด
ทรุดโทรมไปมากแล้ว ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
    ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมมี

เรื่องที่จะปรึกษาในเรื่องรถกู้ชีพของต าบลหมากเขียบของเรา
ครับ  เพราะมีความจ าเป็นมาก ส่ง-รับ ผู้ป่วยในต าบล ไม่ต้อง
เหมารถ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม เป็นประโยชน์มาก กระผม
เห็นทางองค์การบริหารส่วนต าบล ข้างเคียงก็มีรถกู้ชีพกัน
แล้ว ครับ เราจะมีงบประมาณในการจัดซื้อได้หรือไม่ ครับ 

 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านเสถียร  นนทะเสน  ในเรื่องของรถกู้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 ชีพ คะ เพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นประโยชน์มาก คะ 
 

นายสมชัย  ไชยเศษ เรื่องของน้ าประปา ครับ อยากให้เพ่ิมวาล์วน้ า เพ่ือปล่อยน้ า 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ที่มีการตกตะกอน ครับ เพ่ือท าให้น้ าประปาไม่ขุ่น สะอาด

มากขึ้น  ครับ 
 

นายประหยัด  ทองพันชั่ง เรื่องมิเตอร์ น้ าประปาที่เกิดการช ารุด ครับ กระผมก็ขอให้ 
   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ทางเจ้าหน้าที่ได้มาเปลี่ยนให้ แต่ยังไม่มาด าเนินการให้ หรือ 

ต้องเขียนค าร้องแจ้งไป ครับ 



~ ๑๑ ~ 
 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ขอให้ท่านได้ไปเขียนค าร้อง  เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามา 
ประธานสภาฯ ด าเนินการเปลี่ยนมิเตอร์น้ าประปา ให้ครับ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี ในเรื่องของการซ่อมแซมเปลี่ยนมิเตอร์น้ าประปาภายใน 
  ผอ.กองช่าง ต าบลหมากเขียบ  ก็ขอให้เจ้าของบ้านได้มาเขียนค าร้อง ณ ที่

ท าการองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครับ เจ้า
หน้าก็จะได้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้  และอีกเรื่องก็คือ เรื่อง
ของมิ เตอร์น้ าประปาที่ เกิดจาการช ารุด เกิดการการ
เสื่อมสภาพจริงหรือไม่ หรือเกิดจากการกระท าของบุคคล ถ้า
เกิดจากการกระท าของบุคคลทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ จะให้ทางบุคคลที่ท าให้เกิดการช ารุดนั้นช าระค่า
มิเตอร์เองครับ 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด ขอเพ่ิมเติมเรื่องของมิเตอร์ประปา ครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้ไป 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 จดเลขของมิเตอร์น้ า  ถ้ามิเตอร์น้ าประปาของหลังคาใดที่ไม่

เดินถ้าเกิดจากการช ารุดของมิเตอร์น้ าประปาเอง ก็ให้แจ้ง
เจ้าของบ้านด้วย ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านใด อีกหรือไม่หากไม่มีกระผมจะขอให้ท่านนายก 
  ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ตอบข้อซักถาม ครับ 
 

นายแสวง  เชื้อทอง ปัญหาต่างๆ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้แจ้งเข้าส่วนมาจะเป็น 
นายก อบต.หมากเขียบ เรื่องของน้ าประปา ช ารุด เกิดการการเสื่อมสภาพจริงหรือไม่ 

หรือเกิดจากการกระท าของบุคคล ถ้าจะให้น้ ามันใสสะอาด
ตลอดก็คงเป็นไปได้ยากครับ   

 เรื่องของรถกู้ชีพ  ก็เป็นสิ่งส าคัญครับ  แต่ตั้งมาดูงบประมาณ
ด้วยว่า  เ พียงพอกับการจัดซื้อหรือไม่  ครับ เพราะใน
งบประมาณปี  2564 นั้ น เรา ได้ตั้ งซื้ อรถบรรทุกน้ า 
งบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ ครับ เพราะเงินสะสมไม่
สามารถมาท าการจัดซื้อได้ เพราะรถกู้ชีพเป็นครุภัณฑ์ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ ที่ได้ 
  ประธานสภาฯ ตอบข้อซักถาม ครับ  เชิญท่านเสถียร  นนทะเสน 
 

นายเสถียร  นนทะเสน กระผมก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านคณะผู้บริหาร  ที่ได้น าเอางบประมาณมาพัฒนาต าบล

หมากเขียบ ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมท่าน 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม  
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

ปิดการประชุมสภาฯ  เวลา 11.30   น. 
 
 
 
 

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

 
(ลงชื่อ)      ประถม   เนาวรัตน์         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายประถม   เนาวรัตน์) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 

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 
 
 

 
                                     


