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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 3 เดือน  พฤศจิกายน 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 ๕ สมใจ  พิมพ์ทอง 
 ๙ นายมนตรี  จันทะบุรม ส.อบต.หมุ่ที่ ๕ มนตรี  จันทะบุรม 
๑๐ นายเสถียร  นนทะเสน ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสถียร  นนทะเสน 
๑๑ นายประหยัด  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ประหยัด  ทองพันชั่ง 
๑๒ นายธ ารงค์  ฤาชา ส.อบต.หมู่ที่ 7 ธ ารงค์  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 นายประทีป  รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
2 นายหล่ า  มโนรมย์ รองนายก อบต.หมากเขียบ หล่ า  มโนรมย์ 
3 ร้อยต ารวจตรีเฉลิม  กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ เฉลิม  กิ่งแก้ว 
4 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ จิระศักดิ์  ปัญญาคม 
5 นางปุญญาภา  พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ปุญญาภา  พรมโลก 
6 นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จิริดาพรรณ บุญเกษม 
7 นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
8 นางรัชนีกรณ์ แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
9 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 

 
ผู้เข้าประชุม       17  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม                 9 คน 
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เปิดประชุม  เวลา           09.00 น. 

นายวิจิตร  สมบรรณ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 (ครั้งที1่) ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 (ครั้งที1่)  ตามที่ประกาศให้มีการประชุมสภา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
จึงอาศัยตามในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล ก าหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย
สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 3  พฤศจิกายน 2563 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 29  ตุลาคม ๒๕๖3 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัย สามัญสมัยที่  4 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 กล่าวต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปที่ย้ายมารับต าแหน่ง

ใหม ่
นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รายงานตัว ครับ เชิญครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
    หัวหน้าฝ่ายฯ สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลต าบล
บุสูง คะ ดิฉันมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาท างานที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ คะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1(สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 

2 กันยายน 2563 
   

นายประถม  เนาวรัตน์ ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษามาแล้ว มี 
 ประธานสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ด้วยการยกมือ  ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที ่
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 2 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 1) ด้วยการยกมือ  ครับ 
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นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย 
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ ๑) ด้วยคะแนน

เสียง 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันนี้ 
  ประธานสภาฯ เป็นสมัยสุดท้าย สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 

แล้วตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
พิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ก าหนด
ไว้จ านวน 4 สมัย และจ านวนวันที่ประชุมสภาฯ ของแต่ละ
สมัย คือวันที่  1-15 ของแต่ละสมัย นั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับประชุมสภาท้องถิ่น ต้อง
ให้สภาท้องถิ่นก าหนดสมัยการประชุมสภาท้องถิ่น ก าหนด
สมัยประชุมสภาท้องถิ่น และมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัย
การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญประจ าปี กระผมก็ขอให้
ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
พิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ว่ าเราจะก าหนดกันจ านวน กี่ สมัย  และ
ระยะเวลาการประชุมสภาฯ นั้นก าหนดไว้กี่วันของแต่ละสมัย  
ครับ   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอ ครับ 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 

กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ 4  กระผมขอเสนอก าหนดสมัย
การประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ ประจ าปี พ.ศ.2564 ไว้ห้วงเดิมกับปีที่ผ่านมา คือ 
จ านวน 4 สมัย เหมือนการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
2563 ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านประเสริฐ  สุขเกษม ท่านใดเสนอการก าหนด 
ประธานสภาฯ สมัยการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 

ไว้ห้วงเดิม เหมือนกับปีที่ผ่านมา ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดท่ีจะขอเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญ ครับ 
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ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใด ที่จะเสนอการก าหนดสมัยการ 
  ประธานสภาฯ ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

เพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบก าหนด
สมัยการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
2564 คือ 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่  
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่  
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่  
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่  
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 ทั้งหมด 4 สมัย ท่านสมาชิกสภาฯ ถ้าเห็นชอบขอให้ออก
เสียง ด้วยการยกมือ ครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  
เลขานุการสภาฯ เห็นชอบก าหนดสมัยการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 4 สมัย  ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์  15  เสียง 

 

 นายประถม  เนาวรัตน์    ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.2 ครับ 
   ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.๒  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ 
  ประธานสภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ครับ เชิญครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 คณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าประชุม ทุกท่าน ครับ กระผมนาย

ประเสริฐ  สุขเกษม กระผมขอเสนอ นายเสถียร  นนทะเสน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงาน
การประชุมสภาฯ คนที่ ๑ ครับ 

 

นายมนตรี  จันทะบุรม กระผมขอรับรอง ครับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 

นายจิตต์  เกษีสังข์ กระผมขอรับรอง ครับ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ดิฉันขอรับรอง คะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
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นายประถม  เนาวรัตน์ ก็เป็นว่า นายเสถียร  นนทะเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้ 
  ประธานสภาฯ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สภาฯ คนที่ ๑ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

นายจิตต์  เกษีสังข์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 9 คณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าประชุม ทุกท่าน ครับ กระผมนาย

จิตต์  เกษีสังข์  กระผมขอเสนอ นายชาตรี  ศรีสะอาด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  10 เป็นคณะกรรมการตรวจบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 2 ครับ 

 

นายสมชัย  ไชยเศษ กระผมขอรับรอง ครับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 

นายบุญรอง  จันทะบุรม กระผมขอรับรอง ครับ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็เป็นว่า นายชาตรี  ศรีสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ได ้
  ประธานสภาฯ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สภาฯ คนที่ 2 ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ 
 

นายชาตรี  ศรีสะอาด  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 คณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าประชุม ทุกท่าน ครับ กระผมนาย

ชาตรี  ศรีสะอาด กระผมขอเสนอ นายประหยัด  ทองพันชั่ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงาน
การประชุมสภาฯ คนที่ 6 ครับ 

 

นายธ ารงค์  ฤาชา กระผมขอรับรอง ครับ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 

นายชื่น  โมลา กระผมขอรับรอง ครับ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็เป็นว่า นายประหยัด ทองพันชั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้ 
  ประธานสภาฯ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สภาฯ คนที่ 3 ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ มาท า 
  ประธานสภาฯ หน้าที่คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

ประจ าปี พ.ศ.2564  ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว คือ 
1.  นายเสถียร  นนทะเสน  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
2. นายชาตรี  ศรีสะอาด  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
3. นายประหยัด  ทองพันชั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 6 
ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกประธานคณะกรรมการตรวจบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 
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นายชาตรี  ศรีสะอาด กระผมขอเลือก นายเสถียร   นนทะเสน  เป็นประธาน 
  คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานประชุมสภาฯ ประจ าปี 

พ.ศ.2564 ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านอื่นและสมาชิก 
  ประธานสภาฯ สภาฯ ท่านอ่ืนเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับหากไม่มีก็เป็นอันว่า

ทางนายเสถียร  นนทะเสน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2564และ 
นายชาตรี  ศรีสะอาด  เป็นคณะกรรมการฯ นายประหยัด  
ทองพันชั่ง  เป็นคณะกรรมการฯ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์     กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการแต่งตั้ง 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 ด้วยการยกมือครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมตรวจบันทึก 
เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ 15 เสียง 
 

นายประถม  เนาวรัตน์    ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 ครับ 
   ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุ มัติ โอนลด -โอน เพิ่ ม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ เพื่ อจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา 
(ซัมเมอร์ส) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านจิระศักดิ์  ปัญญาคม รองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ 
 ประธานสภาฯ ชี้แจงครับ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานนสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ครับ สืบเนื่องจากทางสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอน
เพ่ิมงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา ไปแล้วใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จึงน าเข้าให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ดังมี
รายละเอียดการโอนลด-โอนเพิ่ม ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 

      แผนงาน  เคหะและชุมขน 
      งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
      งบ  บุคลากร 
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      หมวด  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

จ านวน 100,000 บาท 
๒.  ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  
จ านวน  52,000  บาท 

 

      รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 152,000 บาท 
 

โอนเพิ่มงบประมาณ  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงาน  การพาณิชย์ 
     งาน  กิจการประปา 
     งบ  ด าเนินงาน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์เกษตรงานประปา) 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นจัดซื้อค่าครุภัณฑ์เกษตร งาน
ประปา จ านวน 3  รายการ ดังนี้ 

1. ซัมเมอร์ส ขนาด 1.50  แรงม้า  ใบพัดไม่น้อยกว่า  14  
ใบพัด  ท่อ 11/4 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์กล่องสตาร์ท, ฝาบ่อ, 
สายไฟไม่น้อยกว่า 50 เมตร  จ านวน  3  ชุดๆ ละ 27,500  
บาท รวมเป็นเงิน 82,500 บาท 

2. ซัมเมอร์ส ขนาด 2.0  แรงม้า  ใบพัดไม่น้อยว่า 1๔ ใบพัด
ท่อ ๒ นิ้ว อุปกรณ์กล่องสตาร์ท, ฝาบ่อ, สายไฟไม่น้อยกว่า 
50 เมตร  จ านวน 1 ชุดๆ ละ 35,500 บาท  เป็นเงิน  
35,500 บาท 

3. ตู้คอนโทรล ขนาด 1.5 -2  แรงม้า  ครบชุด 4 ใบๆละ 
8,500 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท 
รวมโอนเพ่ิมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  152,000 บาท 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เราก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา 
  ประธานสภาฯ ไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอ 

จึงน ามาพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติอีกครั้งในการประชุม
สภาฯ ในคราวนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ  มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือ ไม่ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี-  
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม 
  ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา (ซัมเมอร์ส) ด้วยการ
ยกมือครับ 

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

จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา (ซัมเมอร์ส) 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  15 เสียง 
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นายประถม  เนาวรัตน์    ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6 ครับ 
   ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลหมากเขียบ 
ประจ าปี 2563 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านเจ้าหน้าที่ได้อภิปรายต่อที่ประชุม ครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน 
   หัวหน้าฝ่ายฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คะ ดิฉันจะขอชี้แจงการประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  โครงการที่บรรจุอยู่ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
งบประมาณในข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ดังนี้ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูตามเอกสารที่อยู่ใน
มือของท่านสมาชิกสภาฯ คะ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ทั้งสิ้น 24  โครงการ  รวม
งบประมาณ 11,844,361.19 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ทั้งสิ้น 7  โครงการ  รวม
งบประมาณ 7,456,368 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ทั้งสิ้น 17  โครงการ  รวม
งบประมาณ 12,211,832.60 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ทั้งสิ้น 1  โครงการ  รวม
งบประมาณ 48,000 บาท 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  
โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ทั้งสิ้น 2  โครงการ  รวม
งบประมาณ 165,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  
โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ทั้งสิ้น 26  โครงการ  รวม
งบประมาณ 1,235,807 บาท 

 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ (จ านวนโครงการ) โครงการที่
บรรจุอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จ านวน 556 
โครงการ  โครงการที่ ได้ด า เนินการจริง จ านวน  77  
โครงการ  รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการทั้ง สิ้น 
จ านวน 32,931,368.79 บาท 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปครับ ที่ได้ชี้แจงต่อ 
   ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 สถานะการเงินการคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ ครับ 
 

นางสาวจิราพร พูลอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
ผู้อ านวยการกองคลัง สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงิน
รายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

 รายจ่าย 
 งบกลาง  ประมาณการ  11,007,487.00 บาท รวมจ่าย

จากเงินงบประมาณ 9,743,511.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ประมาณการ 2,311,920.00 

บาท รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 2,225,520.00 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประมาณการ 11,909,951.30 

บาท  รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 10,671,682.00 บาท 
 ค่าตอบแทน ประมาณการ 1,096,800.00 บาท รวมจ่าย

จากเงินงบประมาณ 814,050.00 บาท 
 ค่าใช้สอย  ประมาณการ  4,510,626.00 บาท รวมจ่าย

จากเงินงบประมาณ 3,145,855.96 บาท 
 ค่าวัสดุ  ประมาณการ 2,577,200.00 บาท รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ 1,956,148.40 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค  ประมาณการ  1,075,000.00 บาท 

รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 993,520.14 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  ประมาณการ  944,871.70 บาท รวมจ่าย

จากเงินงบประมาณ 546,947.00 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการ  2,064,239.00 
บาท รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 761,000.00 บาท 



~ ๑๐ ~ 
 

รายจ่ายอ่ืน ประมาณการ  46,905.00 บาท รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ 16,905.00 บาท 
เงินอุดหนุน  ประมาณการ  2,455,000.00 บาท รวมจ่าย
จากเงินงบประมาณ 1,688,480.00 บาท 
 

รวมจ่าย ประมาณการ  40,000,000.00 บาท รวมจ่าย
จากเงินงบประมาณ 32,563,619.50 บาท 
 

รายรับ 
ภาษีอาการ  ประมาณการ  171,000.00 บาท รวมจ่าย
จากเงินงบประมาณ 43,482.17 บาท 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   ประมาณการ  
294,000 .00  บาท รวมจ่ ายจากเ งิ นงบประมาณ 
382,107.00 บาท 
รายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการ  580,000.00 บาท 
รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 407,840.36 บาท 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  ประมาณการ  
650,000 .00  บาท รวมจ่ ายจากเ งิ นงบประมาณ 
742,520.00 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการ  68,100.00 บาท รวมจ่าย
จากเงินงบประมาณ 301,538.00 บาท 
ภาษีจัดสรร  ประมาณการ  14,591,500.00 บาท รวม
จ่ายจากเงินงบประมาณ 14,032,172.97 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการ  23,645,400.00 บาท 
รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 16,937,769.00 บาท 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  ประมาณการ  
0.00 บาท รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 0.00 บาท 
 

รวมรับ  ประมาณการ  40,000,000.00 บาท รวมจ่าย
จากเงินงบประมาณ 32,847,429.50 บาท 

  

 ทั้งหมดคืองบงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  
   ประธานสภาฯ ครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ครับ 
    
ที่ประชุมสภาฯ      -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์    ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6.3 ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 พิธีท าบุญตักบาตรอาคารส านักงานใหม่และพิธีย้ายศาล/
ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ 



~ ๑๑ ~ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอเชิญท่านรองปลัด ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
   ประธานสภาฯ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ ห่างเหินการท าบุญตักบาตรกันมาเป็นเวลานานแล้วทุก
ปีเราจะร่วมกันท าบุญจักบาตรกันทุกวันที่ 5 เดือน ธันวาคม 
ของทุกปี ซึ่งเป็นพ่อแห่งชาติ ครับ ก าหนดการด าเนินการพิธี
ย้าย/ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ และการท าบุญตักบาตรอาคารส านักงานใหม่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในวันที่ 4  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ  เริ่ม 07.00 น. เป็นต้นไป  ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้มาร่วมงานเพ่ือ
เป็นสิริมงคล ครับ จะเป็นการตักบาตรด้วยข้าวสุก ครับ การ
แต่งกายให้ท่านแต่งการด้วยผ้าไทย ผ้าไหม ครับ มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมไหม ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับที่ได้ชี้แจงต่อ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุม ครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหมากเขียบ ทุกท่าน ร่วมพิธีย้ายศาล/ตั้งศาลพระ
ภูมิเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในวันที่ 4 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป 
ณ. องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ และประชาสัมพันธ์
การร่วมท าบุญด้วยครับ ส่วนของผู้น าท้องที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ทั้ง 11 หมู่บ้าน นั้นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่
ต้องไปประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ก็คงมาร่วม 

 พิธีกันไม่ครบทุกหมู่บ้าน ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ อยู่ในระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายประเสริฐ  สุข
เกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  กระผมขอสอบถาม เรื่องของ
งบประมาณที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ของหมู่ที่  ๔ ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ครับ เพราะราษฎรของหมู่ที่ ๔ มีความต้องการ
เรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ครับ 

 



~ ๑๒ ~ 
 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายชาตรี  ศรีสะอาด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐  ก็เข้าช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว 
ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวก็ได้เริ่มด าเนินการแล้ว กระผมก็
ของฝากในเรื่องของความสะอาดของเรื่องรถเกี่ยวข้าว เพราะ
ทุกปีนั้น เมื่อผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวเข้ามาแล้ว ขยะ
จ าพวกเศษฟาง เศษไม้ได้ตกอยู่บริเวณนั้น ท าให้ก่อให้เกิด
ความสกปรก ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้ ครับ อีก
เรื่อง ถนนคอนกรีตสายซอย ๒ ไปหนองกระดัน นั้นทาง
ผู้รับเหมาใกล้จะมาด าเนินการให้แล้วหรือยัง ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการเก็บภาษีรถเกี่ยว 
  ประธานสภาฯ นวดข้าว ด าเนินการประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีด้วยนะครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายเสถียร  นนทะเสน สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๖  กระผมก็ขอเสนอเรื่องที่เราจะไปศึกษาดูงาน
กันในปีนี้ครับ  เพราะในปลายปีนี้  จะมีการเลือกตั้ง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว ต่อไปก็จะเป็นของสมาชิก
สภาฯ ของเรา จึงอยากจะให้ทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้พิจารณาด้วยครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ตอบข้อสงสัยของ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ครับ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รองปลัด อบต.หมากเขียบ นั้น งบประมาณที่ทางส่วนกลางด าเนินการโอนงบประมาณ

มาล่าช้า จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ครับ ถ้าทางท่านสมาชิก
สภาฯ ที่จะขอด าเนินการ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น า
รายละเอียดเข้ามาให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ เปิดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ  โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้ง
เป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาครับ 

 เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ ไปหนอง
กระดัน  ทางผู้รับเหมาได้น าเครื่องจักรเข้ามาด าเนินการ
ก่อสร้างสร้างแล้วในวันนี้ ครับ เพราะช่วงที่ผ่านมามีพายุ 
มรสุมเข้ามาจึงไม่สามารถเข้ามาด าเนินการให้ได้ ครับ 

 

 เรื่องการไปศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ นั้น ก็จะขอปรึกษาทางกองคลังว่ามีงบประมาณหรือไม่
ทางคณะผู้บริหารนั้น จะไปในช่วงเดือนไหน ก็จะเป็นช่วง



~ ๑๓ ~ 
 

ปลาย เดื อน ธั น ว าคม  2563  ครั บ  กร ะผมก็ จ ะขอ
ปรึกษาหารือก่อน ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุม ทุกท่าน คะ ดิฉันวิลาวัลย์  ศรีรักษา สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 11  เรื่อง การด าเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ของ หมู่ที่ ๑๑ นั้นจะได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว คะ 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็ยังไม่ได้ด าเนินการครับ  
รองปลัด อบต.หมากเขียบ งบประมาณก็ตกเป็นเงินสะสมครับ 
 

นายประถม เนาวรัตน์ ในนามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ อยากทราบว่าไฟฟ้าเพ่ือ 
  ประธานสภาฯ การเกษตร จะได้ด าเนินการหรือไม่ ครับ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน กระผมอยากทราบจ านวนโครงการที่ตกเป็นเงินสะสมนั้น 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ มีก่ีโครงการ ครับ 
 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม กระผมจะขอตอบข้อสงสัยที่ทางท่านเสถียร  นนทะเสน ได้ 
รองปลัด  อบต.หมากเขียบ สอบถามมา ครับ โครงการของหมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 1 นั้น ได้ท า

สัญญาแล้ว และก็ได้ยกเลิกไป เพราะโครงการได้ซ้ าซ้อนกัน
กับโครงการของจังหวัด ประมาณเดือนธันวาคมนี้ก็จะเริ่ม
ด าเนินการครับ ส าหรับโครงการที่ตกเป็นเงินสะสมมีดังนี้ 
(๑)บ้านกลาง หมู่ที่ ๓  ไฟฟ้าเพ่ือชุมชน (2)บ้านนาค า หมู่ที่  
4 ไฟฟ้าเพ่ือชุมชน (๓) บ้านอิหล่ าใต้ หมู่ที่ 8 ขยายเขตไฟฟ้า 
(๔) บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๗ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้อง
รังวัดใหม่เพราะแนวเขตถนนยังไม่ชัดเจน (๕)บ้านนิคมห้วย
คล้า หมู่ที่ ๑๑ กล้องวงจรปิด (๖)บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๙ 
คลองระบายน้ า  
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมอยากให้เพ่ิมโครงการถนนลาดยางเส้นหลักเข้าไปใน 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาครับ เพราะถนนเส้นหลักของเราใช้งานมานาน

เกิดการช ารุดไปมาก หากได้ด าเนินการก็เป็นโครงการที่ดี ใน
ส่วนของการประชาคมเรื่องขอขยายถนนเส้นหลักนั้น ก็ได้
ประชาคมเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็อยากจะขอเพ่ิม
ในส่วนนี้ด้วย ครับ 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด จะขอเพ่ิมเติมในส่วนของซุ้มประตู ครับ กระผมเห็นของ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 10 ต าบลบ่อแก้วได้ด าเนินการก่อสร้างซุ้มประตู ดูแล้วสวยงาม

ครับ กระผมก็อยากจะเห็นทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบของเราได้ด าเนินการก่อสร้างเพราะเป็นหน้าเป็น
ตาของต าบลของเรา 

 

นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม   ในเรื่องของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ นั้นอยู่ในข้อบัญญัติ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ 

เมื่องบประมาณเข้ามาจะพิจารณาด าเนินการครับ 



~ ๑๔ ~ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ก็ของฝากทางท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับในเรื่อง 
  ประธานสภาฯ ของป้ายบอกทางเข้าบ้านก้านเหลือง ครับ เพราะป้ายหายไป

ในการก่อสร้างถนนสี่ช่องทาง ทางหลวงเส้น 220 นั้น ไม่มี
ป้ายบอกทางเข้าบ้านก้านเหลือง ครับ ผู้ที่ไม่ชินทางเส้นนี้ 
หาทางเข้าไม่เจอ ก็ขอให้ท่านได้ติดต่อกับทางหลวงให้ด้วย
และน ามาติดตั้งไว้ดังเดิม 

 

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

(ครั้งที่ 1) ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม 
  

ปิดการประชุมสภาฯ  เวลา 11.00   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 
 


