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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 9 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

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

    
 

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 นายประทีป รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ ประทีป  รักชาติ 
4 ร้อยต ารวจตรีเฉลิม  กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต.หมากเขียบ เฉลิม  กิ่งแก้ว 
๕ นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิรศักดิ์  ปัญญาคม 
๖ นางปุญญาภา พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด ปุญญาภา พรมโลก 
7 นางจิริดาพรรณ บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จิริดาพรรณ บุญเกษม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
8 นางสาวจิราพร  พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง จิราพร  พูลอ่อน 
9 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง สมเกียรติ  รัศมี 

10 นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
11 นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 

 
ผู้มาประชุม      16   คน 
ผู้ไม่มาประชุม        1    คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        11  คน 
 
เปิดประชุม       เวลา          ๐๙.00 น. 

นายวิจิตร  สมบรรณ    เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้า 
เลขานุการสภาฯ ร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เปิดการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ กล่าวเปิดประชุม และอ่าน 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ 3  สิงหาคม ๒๕๖4 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้อ่านระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเชียบ สภาสมัย สามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑)  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
2.1 (สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑)   
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ตามท่ีท่านได้ศึกษารายงานการประชุมมาแล้ว เอกสารรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ ก็อยู่ในมือของท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว หากมี

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็เชิญ
เพ่ิมเติมได้ครับ หากไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2564 (ครั้งที่ ๑) ครับ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีท่าน
ใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

 

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

กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา
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ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑ ) ด้วยการยก
มือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
  เลขานุการสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๑ )  ด้วย

คะแนนเสียง 14 เสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
      - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาร่ า งข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (ขั้นรับหลักการ) 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้แถลง 
  ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  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. 2565  ครับ 

 

นายจิระศักดิ์ 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.2565  ดังต่อไปนี้ 

 

1.สถานการณ์คลัง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
เงินฝากธนาคาร จ านวน 7,137,670.23   บาท 
เงินสะสม  จ านวน 7,366,754.36    บาท 
เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน  4,225,492.17 บาท 
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รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 1  โครงการ รวม 3,944.85  บาท 
รายการที่ได้หักกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 2 
โครงการ  รวม 450.00  บาท 
เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
 

2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2564  ณ วันที่  
22 กรกฎาคม 2564 
 

      1.รายรับจริง จ านวน  32,654,696.50  บาท  
หมวดภาษีอากร จ านวน          43,482.17 บาท 
หมวดค่ าธรรมเนี ยม ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน  
344,307.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  398,130.36  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน  
640,135.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 301,538.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จ านวน             0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 14,032,172.97  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 16,894,931.00  บาท 
 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
จ านวน      5,413,313.60  บาท 

รายจ่ายจริง    จ านวน  31,941,384.65 บาท  
ประกอบด้วย 
งบกลาง   จ านวน    9,743,511.00  บาท 
งบบุคลากร    จ านวน  12,897,202.00  บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน    6,686,339.65  บาท 
งบลงทุน    จ านวน       908,947.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน   จ านวน    1,688,480.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน          16,905.00 บาท 
 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน  5,413,313.60  บาท 
มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 จ านวน  1,466,165.74 บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   

จ านวน  0.00  บาท 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน  0.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

    รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอาการ   รวม 106,000.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 383,600.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 550,๐๐๐ บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 660,000.00 

บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม  203,600.00 บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง       1,903,200.00 บาท 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร   รวม 14,805,000.00 บาท 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       14,805,000.00  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม  25,291,800.00 บาท 
 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
42,000,000 บาท 

 

                            ค าแถลงงบประมาณ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป พ.ศ.2565 

 

 จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง    จ านวน  11,983,505.00 บาท 

งบบุคลากร    จ านวน  15,446,820.00 บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน  10,980,675.00 บาท 
ลงลงทุน   จ านวน    1,248,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน    2,341,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จ านวน                   0.00 บาท 
 

 รวมประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 42,000,000.00 บาท 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีอากร   จ านวน  106,000  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  

 จ านวน 383,600 บาท 



~ ๖ ~ 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  550,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  

จ านวน 660,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  203,600.00 บาท 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 14,805,000.00  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม  25,291,800 บาท 
      เงินอุดหนุนทั่วไป           จ านวน  25,291,800 บาท 

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
รวมทุกหมวด  จ านวน  42,000,000.00  บาท 
 

แผนงานงบกลาง 
      งบกลาง    รวม 11,983,505 บาท 
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน      150,000 บาท 
      เงินสมทบทุนกองทุนทดแทน    จ านวน           7,200 บาท 
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จ านวน    8,200,000 บาท 
      เบี้ยยังชีพความพิการ        จ านวน     2,880,000 บาท 
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              จ านวน         78,000 บาท 
      เงินส ารองจ่าย                      จ านวน       254,151 บาท 

เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  
 จ านวน 334,154 บาท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   จ านวน  80,000 บาท 
 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป         รวม    9,733,600 บาท 
 งบบุคลากร          รวม    6,519,400 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม    2,225,520 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม    4,293,880  บาท 
 งบด าเนินงาน          รวม    3,121,000  บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม        400,000  บาท 
  ค่าใช้สอย                 รวม     1,850,000 บาท 
  ค่าวัสดุ          รวม        390,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค          รวม      481,000 บาท 
 งบลงทุน                              รวม     2,548,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์                 รวม          93,200 บาท 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบบุคลากร                        รวม         50,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม          50,000 บาท 



~ ๗ ~ 
 

   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งไว้เป็นเงิน    50,000 บาท 

 

 งานบริหารงานคลัง รวม   3,217,780 บาท   
 งบบุคลากร รวม   2,374,780 บาท              

   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม    2,374,780บาท 
 งบด าเนินงาน                         รวม      803,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม      338,000 บาท 
  ค่าใช้สอย                    รวม      365,000 บาท 
  ค่าวัสดุ                       รวม        90,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค           รวม        10,000 บาท 
 งบลงทุน   รวม        40,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์  รวม        40,000 บาท 

                 แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  

575,080 บาท 
 งบบุคลากร   รวม      458,880 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม      458,880 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 

458,880 บาท 
  เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 งบด าเนินงาน   รวม      116,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม         56,200 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม         30,000 บาท 
  ค่าวัสดุ   รวม         30,000 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 8485,010 บาท 
  งบบุคลากร  รวม       325,040 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   325,040บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล แยก

เป็น  
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ 

เป็นเงิน 275,040  บาท 
-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 50,000 

บาท 
      งบด าเนินงาน   รวม       220,000 บาท 
       ค่าใช้สอย  รวม       140,000 บาท 
       ค่าวัสดุ   รวม     80,000 บาท 
      งบลงทุน   รวม       300,000 บาท 
       ค่าครุภัณฑ์  รวม       300,000  บาท 



~ ๘ ~ 
 

โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่  ๗  
จ านวน  150,000 บาท 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  จ านวน  
150,000 บาท 

              แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารวม 1,502,000 บาท 
 งบบุคลากร                          รวม        792,000 บาท 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    รวม        792,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                         รวม      699,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม      178,000  บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม      410,000 บาท 
  ค่าวัสดุ            รวม         60,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค           รวม         51,000 บาท 

งบลงทุน            รวม         11,800 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  รวม         11,800 บาท 
 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,005,975 
บาท 

 งบบุคลากร         รวม    1,838,500 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   รวม     1,838,500 บาท 
 งบด าเนินงาน          รวม     1,706,475 บาท 
  ค่าตอบแทน         รวม          50,000 บาท 
  ค่าใช้สอย         รวม        586,475 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  150,000 บาท 
  ค่าวัสดุ   รวม        800,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน            รวม     1,461,000 บาท 
  เงินอุดหนุน                 รวม     1,461,000 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  รวม 50,000 บาท 
 งบบุคลากร   รวม         50,000  บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม         50,000  บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนต าบล 
  เ พ่ีอจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งไว้  50,000 บาท 
 งานบริหารสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
 งบด าเนินงาน   รวม        165,000 บาท 
  ค่าตอบแทน                 รวม        120,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม      45,000บาท 
 งบเงินอุดหนุน            รวม        220,000 บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม   220,000 บาท 
 



~ ๙ ~ 
 

        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 630,500

บาท 
 งบบุคลากร       รวม  427,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  427,000 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 

406,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  แยกเป็น 
 -ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้  50,000 บาท 
 -นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้  356,000 บาท 
 เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  21,000 บาท 
 งบด าเนินงาน       รวม  179,000 บาท 
  ค่าตอบแทน                     รวม    38,000 บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม  100,000  บาท 
    ค่าวัสดุ รวม     40,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค               รวม       1,000 บาท 
 งบลงทุน รวม     24,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม     22,000 บาท 
  

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 
บาท 

 งบด าเนินงาน        รวม 110,000 บาท 
  ค่าใช้สอย                รวม 110,000 บาท 
 

   แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา  รวม     600,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน   รวม      600,000 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม      600,000  บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 -อุดหนุนโครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร (หมู่บ้านนาค าถึงกุดโง้ง) 

หมู่ที่ 4    จ านวน  150,000 บาท 
 -อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากวัดโนนตาเต้-

บ้านดินจี่ หมู่ที่ ๓ จ านวน  150,000 บาท 
 -อุดหนุนโครงการขายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
  จ านวน  150,000 บาท 
 -อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่างทางด้านทิศตะวันออก

ของหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายทองพูน มะณีย์ ไปถึงบ้าน
นางฉวี  วิเศษพงษ์  หมู่ที่ ๒ จ านวน  150,000 บาท 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 รวม 890,000 บาท 



~ ๑๐ ~ 
 

 งบด าเนินงาน     รวม    830,000 บาท 
  ค่าใช้สอย             รวม    830,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
 -โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จ านวน 50,000 
บาท 

 -โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/
หมู่บ้านสะอาดระดับต าบล จ านวน  30,000 บาท 

 -โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด”    จ านวน  20,000 บาท 

 -โครงการประชาคมและอบต.เคลื่อนที่ จ านวน 20,000 บาท 
 -โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวาและ

วัชพืชทางน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน   30,000 บาท 
 -โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรแบบบูรณาการท้องถิ่น

ท้องที ่    จ านวน  450,000 บาท 
 -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จประเทพพระรัตนราชสุดาฯ จ านวน    50,000 บาท 
 -โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตส านึกในการ

ป้องกันการทุจริต   จ านวน    30,000  บาท 
 -โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
     จ านวน  15,000  บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม      60,000 บาท 
  เงินอุดหนุน             รวม      60,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 -อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
  จ านวน 20,000  บาท 
 -อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่

เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน   15,000 บาท 
 -อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตาม

นโยบายรัฐบาล จ านวน    5,000  บาท 
 -อุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 5,000 
บาท 

  เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 
 -อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต จ านวน 15,000 

บาท 
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ       รวม 120,000 บาท 



~ ๑๑ ~ 
 

 งบด าเนินงาน        รวม 120,000 บาท 
  ค่าใช้สอย       รวม 120,000 บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม 310,000 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม 310,000 บาท 
  ค่าใช้สอย                         รวม 310,000 บาท 
 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 120,000 บาท 
 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จ านวน   20,000 บาท 
 โครงการพุทธบุตร จ านวน   50,000  บาท 
 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน  120,000 บาท 
 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
  รวม 1,100,500  บาท 
 งบบุคลการ รวม    532,000  บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม    532,000  บาท 
 งบด าเนินงาน รวม    561,000  บาท 
  ค่าตอบแทน จ านวน 101,000 บาท 
  ค่าใช้สอย จ านวน 400,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม       60,000 บาท 
 งบลงทุน รวม         7,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม         7,500  บาท 

 

 งานก่อสร้าง รวม  2,988,700 บาท 
 งบบุคลากร รวม  1,497,700 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   1,497,700 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม   720,000  บาท 
  ค่าตอบแทน รวม      64,000  บาท 
  ค่าใช้สอย รวม      50,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม  606,000  บาท 
 งบลงทุน รวม   771,000  บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม      21,000 บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   750,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น 3 แยกโรงปุ๋ย-จรดด้าน

ทิศใต้หมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 จ านวน 150,000 บาท 
 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ไปซอย ๓ 
   จ านวน 150,000 บาท 
 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางไปโรงสูบประปา)หมู่ท่ี ๑ 
   จ านวน  150,000 บาท 
  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายภายในบ้าน

หนองตาสี หมู่ที่ ๖ จ านวน  150,000 บาท 
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 -ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถนนจากหมู่บ้านยางกุดไปหนอง
สีหะบุต หมู่ที่ ๕ จ านวน  150,000 บาท 

                   แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร       รวม 360,520 บาท 
 งบบุคลากร รวม  310,520 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  310,520 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร  ตั้งไว้  180,960  บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ตั้งไว้  260,520 บาท 
 งบด าเนินงาน        รวม     50,000 บาท 
  ค่าใช้สอย       รวม     20,000 บาท 
  ค่าวัสดุ        รวม     30,000 บาท 
   แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา      รวม 1,541,000บาท 
 งบบุคลากร รวม  271,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   271,000 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
   จ านวน 50,000 บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน216,000 บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน    5,000 บาท 
 งบด าเนินงาน       รวม  1,270,000บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม     230,000บาท 
  ค่าวัสดุ       รวม     540,000บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค               รวม     500,000บาท 
 

 รวมประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ านวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท 

 

 นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม ทั้งหมดคือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ งบประมาณ พ.ศ.2565  ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ ปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ 2564 นั้นตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้42,8000,000 

บาท ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตั้งไว้ 42,000,000 บาท ลดลงมา 800,000 บาท สภาฯ มี
ท่านสมาชิกท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านเสถียร  นน
ทะเสน ครับ 
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นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ครับ กระผมนายเสถียร  นนทะเสน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
6 กระผมจะขอสอบถามในเรื่องของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานสาธารณสุข ครับ 
ว่ามีงบประมาณน้อยมากครับ ก็อยากให้ท่านได้พิจารณาเพ่ิม
งบประมาณด้วยครับ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณที่อยู่ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้นคงไม่เพียงพอในการ
ดูแลผู้ป่วยต่างๆ ในต าบลครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณ ท่านเสถียร  นนทะเสน ครับ ท่านก็มีความเป็นห่วงใย 
ประธานสภาฯ ในโรคภัยต่างๆ ที่มีอยู่ในตอนนี้ เกี่ยวกับงบประมาณด้าน

สาธารณสุข  เชิญท่านรองปลัด อบต. ครับ ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาฯ ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ในเรื่องของงบประมาณด้าน
สาธารณสุขที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเข้ามานั้น เรื่อง
การช่วยเหลือในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) นั้น ทางกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
งบประมาณจากงบกลาง เพ่ือบรรเทาและให้ความช่วยเหลือ
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยมีหนังสือซักซ้อม
มาครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาฯ ครับ มาดูในส่วนของโครงการของหมู่ที่ ๑ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปโรงสูบประปา หมู่ที่ ๑ 
นั้น ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อยาก
ให้เปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการไปท่ีหน้าโรงเรียนบ้านหมากเขียบ 
ทางสมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นอยากไร ครับเชิญ ครับ 

 

นายบุญรอง  จันทะบุรม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

บุญรอง  จันทะบุรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้พิจารณาเพ่ือจะขอ
เปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑ ทางไปโรงสูบประปา หมู่ที่ ๑ นั้นทางตัวกระผม
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เองให้ความเห็นว่าด าเนินการได้ครับ หากจุดด าเนินการใหม่นั้น
เหมาะสมและมีงบประมาณด าเนินการ ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการกองช่าง ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ  

รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้พิจาณาเปลี่ยนแปลงโครงการ
ของหมู่ที่ ๑ นั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงสูบประปา หมู่ที่ ๑ มาเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เส้นหนองตา
จาน นั้น ถนนเส้นนี้ได้ของบประมาณฟ้ืนฟูไปแล้วครับ หากได้
งบประมาณก็จะด าเนินการได้ หรือหากได้งบประมาณมาจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 มา
ด าเนินการ ก็จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณมาด าเนินการอีกครั้งครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญท่าน 
  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ได้เพ่ิมเติม ครับ  เชิญครับ  มีไหมครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ     -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ) ด้วยการ
ยกมือ  ครับ   

 

นายวิจิตร  สมบรรณ   มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ขั้นรับหลักการ)  ด้วย

คะแนนเสียง  15  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาให้ความ 
ประธานสภาฯ เห็ นชอบร่ า งข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นขั้นตอน
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ จ านวน 3 ท่าน 
แต่ไม่เกิน 7 ท่าน ครับ และโดยเลือกจากสมาชิกสภาฯ ที่ละ
ท่าน และมีผู้รับรอง 2 ท่าน ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เลือก
จ านวนคณะกรรมการ ครับ 

 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

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.2565  จ านวน 3  ท่าน 
ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอ จ านวน คณะกรรมการ 
 ประธานสภาฯ แปรญัตติอีกหรือไม ่
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ สรุปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 

3 ท่าน กระผมจะขอมติที่ประชุม ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุม เห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
  เลขานุการสภาฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 จ านวน 3 ท่าน  ด้วยคะแนนเสียง 14  เสียง เป็น
เอกฉันท ์

 

นายประถม  เนาวรัตน์ ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาฯ เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 ท่าน เชิญครับ 
 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา ดิฉันขอเสนอท่าน ประเสริฐ  สุขเกษม เป็นคณะกรรมการ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 แปรญัตติเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ครับ 
 
นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง นายประเสริฐ  สุขเกษม เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 
 

นายเสถียร  นนะทเสน  กระผม  นายเสถียร  นนทะเสน กระผมขอรับรอง ครับ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

นายชาตรี  ศรีสะอาด    กระผม  นายชาตรี  ศรีสะอาด  กระผมขอรับรอง  ครับ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 

นายประถม  เนาวรัตน์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายชาตรี  ศรีสะอาด กระผมขอเสนอท่าน ประหยัด  ทองพันชั่ง ครับ เป็น  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 ครับ 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง นายประหยัด  ทองพันชั่ง เป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ครับ 
 

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

  นายชื่น  โมลา  กระผม  นายชื่น  โมลา  กระผมขอรับรอง  ครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

นายประถม  เนาวรัตน์     มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม กระผมขอเสนอท่าน เสถียร  นนทะเสน เป็นคณะกรรมการ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 แปรญัตติ  คนที่ 3 ครับ 
 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ เชิญท่านสมาชิกสภา รับรอง นายเสถียร  นนทะเสนเป็น 
   ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ครับ 
 

นายถนอม  ทองพันชั่ง    กระผม  นายถนอม  ทองพันชั่ง กระผมขอรับรอง ครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 

นายบดินทร์  อิทธิเดช  กระผม นายบดินทร์  อินธิเดช กระผมขอรับรอง  ครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนอสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็น 
    ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ อีกหรือไม่ ครับ  
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ทางสมาชิกสภาฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
  ประธานสภาฯ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อย ครับ จ านวน 3 ท่านดังนี้  1.นาย
ประเสริฐ  สุขเกษม 2.นายประหยัด  ทองพันชั่ง 3.นายเสถียร  
นนทะเสน  

 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอวันเวลาที่ให้ทางสมาชิก 
  ประธานสภาฯ สภาฯที่จะยื่นเอกสารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าจะอยู่ห้วงไหน 
ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายก 
  ส.อบต.หมู่ที่ 6 อบต.หมากเขียบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ

ผู้เข้าร่วมประชุม ครับ กระผม นายเสถียร  นนทะเสน  สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 6  กระผมขอเสนอวันเวลาการยื่นเอกสารเพ่ือขอ



~ ๑๗ ~ 
 

แปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่ 9  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 13.00 น.จนถึงเวลา 18.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 
2564 ตั้ งแต่ เวลา  08.00 น .จนถึ ง เวลา 18.00 น 
และวันที่ 11  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 18.00 น. ครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบก าหนดวันและเวลา 
  ประธานสภาฯ การยื่นเอกสารขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 9  สิงหาคม 2564 
ตั้งแตเ่วลา 13.00 น.จนถึงเวลา 18.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 
2564 ตั้ งแต่ เวลา  08.00 น .จนถึ ง เวลา 18.00 น 
และวันที่ 11  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 18.00 น. ด้วยการยกมือครับ 

 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดวันและเวลาการยื่นเอกสารขอ 
 เลขานุการสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 9  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่
เวลา 13.00 น.จนถึงเวลา 18.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 18.00 น. และ
วันที่ 11  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 18.00 น.ด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

นายประถม เนาวรัตน์  แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ ได้มาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  2564  

(ครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม  2564 เพ่ือร่วมการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในขั้นแปรญัตติ และ ขั้นลงมติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ครับ 

 

 ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์  ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.2 
 ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขุดลอกแหล่งน้ าภายใน
ต าบลหมากเขียบ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติการขุดลอก 
   ประธานสภาฯ แหล่งน้ าภายในต าบลหมากเขียบ ด้วยการยกมือ ครับ 



~ ๑๘ ~ 
 
 

นายวิจิตร  สมบรรณ มติทีประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติขุดลอกแหล่งน้ าภายใน 
เลขานุการสภาฯ ต าบลหมากเขียบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 14 เสียง 
 
นายประถม  เนาวรัตน์  ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ ในเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-๑๙) ทางท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ขออนุญาตจากจังหวัดให้ค่าย
ลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่พักคอยแก่ประชาชนที่มา
จากพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่สีแดง) เพ่ือดูอาการ หากผู้ที่หายจากโค
วิด-19 แล้ว แจ้งผู้น าทุกท่านได้ทราบว่า หากหายจากการติด
เชื้อโควิดแล้วเป็นผู้มีภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เข้าไปบริเวณสถานที่พัก
คอยครับ เพราะเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 

 

นายชาตรี  ศรีสะอาด เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายชาตรี  ศรีสะอาด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
สอบถามเรื่องงบประมาณซ่อมแซมถนนภายในต าบลหมาก
เขียบ ครับ กระผมอยากให้มาซ่อมแซมถนนเส้นจากถนน
หลวงหมายเลข 220 ไป ซอย ๒ ครับ หากมีงบประมาณ 
ครับ 

 

นายสมเกียรติ  รัศมี เรื่องการซ่อมแซมถนนเส้นซอย ๒ นั้น ได้งบประมาณเงิน 
ผู้อ านวยการกองช่าง เหลือจ่าย ครับ จ านวน 500,000 บาท 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เรื่องตลาดนัด บ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑ อยากทราบว่าได้มี 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ การขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นทางการแล้วหรือไม ่ครับ 
 

นายประถม  เนาวรัตน์ ในส่วนของตลาดนัดบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑ แต่ก่อนมีแค่ 
ประธานสภาฯ วันจันทร์  เท่านั้น แต่ตอนนี้มีทั้งวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

ครับ จ านวน ๒ วัน และเรื่องของมาตรการของตลาดบ้านนิคม
ห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑ นั้น ด าเนินการไปถึงไหนครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องของตลาดนัดบ้านนิคม หมู่ที่ ๑๑ ยังไม่มีการขออนุญาต 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ จากทาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เป็นทางการครับ 

ส่วนตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่  ๑๑ ทางองค์การบริหาร



~ ๑๙ ~ 
 

ส่วนต าบลหมากเขียบ ได้มีมาตรการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัส
อยู่เรื่อยๆ ครับ 

ตอนนี้ค่าไฟฟ้าของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้ามีค่าใช้จ่าย
ที่สูงมากเพราะเราได้เก็บค่าไฟฟ้าจ านวนหน่วยที่ใช้น้อยกว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ มากครับจึงเรียน
ปรึกษาทางสมาชิกสภาฯ ว่าจะขอเพ่ิมราคาต่อหน่วยได้หรือไม่ 
ครับ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้แบก
รับภาระค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานแล้ว   

ในส่วนการเก็บค่าขยะมูลฝอย ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเก็บค่าขยะ 6 เดือน เป็น เงิน  180 บาท เริ่ มต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ หรือ 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 
380 บาท/ปีงบประมาณ 

 

นางวิลาวัลย์  ศรีรักษา เรื่องตลาดนัด อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาปิดตลาด 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ นัดบ้านนิคมห้วยคล้า ได้หรือไม่คะ และในตลาดบ้านนิคม ทา

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เก็บค่าไฟฟ้าเป็นปัจจุบันแล้วหรือยัง คะ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นการประชุมสภาฯ สมัย 
   ส.อบต.หมู่ที่ 6 สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ ๒) อยากให้ท่าน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อสภาฯ ในเรื่องของการจัดเก็บ
ค่าน้ าประปา ค่าขยะ เพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แล้ว 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือไม่ในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง 
   ประธานสภาฯ อ่ืน ครับ หากไม่มีกระผมจะให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

  นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก 
นายก อบต.หมากเขียบ     สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  เรื่องตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑ นั้น เราก็มี

ระเบียบไว้ให้ปฏิบัติตามแต่ผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบของตลาด เราก็ได้พิจารณาลดหย่อนกันมาหลาย
ครั้งแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ ก็จะให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการในส่วน
ของค่าไฟฟ้าที่ยังเก็บไม่ครบ เพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
ครับ 

  เรื่องของตลาดนัดบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑  ก็ยังมี
การค้าขายอยู่สามารถเปิดได้เพราะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา
ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  



~ ๒๐ ~ 
 

  กระผมจะขอมติทุกท่าน พิจารณาปิดตลาดนัดบ้าน
นิคมห้วยคล้าด้วยการยกมือ ครับ เพราะเป็นห่วงในเรื่องความ
ปลอดภัย 

 

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบปิดตลาดนัดบ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ ๑๑ ด้วยคะแนน
เสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

  เรื่องรถบรรทุกน้ า อย่างที่ทราบๆ กันทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ ใน
การจัดซื้อ ครับ หรือเราต้องกู้เงินจากธนาคารเพ่ือมาจัดซื้อ 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และน าเข้าที่ประชุม
สภาฯ ได้พิจารณาอีกครั้งครับ 

  เรื่องสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้ขออนุญาตทางค่าย
ลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ อนุเคราะห์สถานที่กักตัวหรือศูนย์พัก
คอยของต าบลหมากเขียบ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่าง
ดีครับ 

 

นายประถม  เนาวรัตน์ มีท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มาประชุมสภาฯ ในวันนี้ครับ 

กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2564 (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ 9  สิงหาคม  2564 ครับ 

 

   ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

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

 
(ลงชื่อ)    ประถม   เนาวรัตน์       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายประถม   เนาวรัตน์) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                                        (ลงชื่อ)      เสถียร  นนทะเสน     ประธานกรรมการ 
                                                   (นายเสถียร  นนทะเสน) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 6 
 

       (ลงชื่อ)      ประหยัด  ทองพันชั่ง    กรรมการ 
                                                (นายประหยัด  ทองพันชั่ง) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 6 
 

                                        (ลงชื่อ)    ชาตรี  ศรีสะอาด     กรรมการ 
                                                    (นายชาตรี  ศรสีะอาด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 10 


