
~ 1 ~ 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งท่ี ๑) 
วันที ่19 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

--------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

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

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ๑ นายประถม   เนาวรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายแสวง  เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แสวง  เชื้อทอง 
๒ นายประทีป  รักชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประทีป  รักชาติ 
๓ นายวิจิตร  สมบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล วิจิตร  สมบรรณ 
๔ นายบรรจง  ดวงจิตต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บรรจง  ดวงจิตต์ 
๕ นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิรศักดิ์  ปัญญาคม 
๖ นางปุญญาภา  พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด   ปุญญาภา  พรมโลก 
๗ นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จิริดาพรรณ บุญเกษม 
๘ นางสาวจิราพร พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง   จิราพร  พูลอ่อน 
9 นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง   สมเกียรติ  รัศมี 

10 นางรวิสรา  รัศมี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รวิสรา  รัศมี 
11 นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 
1๒ นายอนุสรณ์  กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อนุสรณ์  กานกายันต์ 
13 นายช านาญ  รองเมือง นิติกรช านาญการ ช านาญ รองเมือง 
14 นางสาวมนฤดี ใจอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ มนฤดี  ใจอยู่ 
 

ผู้มาประชุม     จ านวน  10  คน 
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ผู้ไม่มาประชุม     จ านวน    1  คน 
ผู้มาร่วมประชุม     จ านวน  14  คน 
เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น.  
 

นายสามารถ  ทองมวล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การ 
  เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้าประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ

ท่านเสถียร นนทะเสน ประธานสภาฯ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ ๑) 
ครับ 

 ประธานสภาฯ เชิญทุกท่านยืนขึ้น และเชิญท่านรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บุชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกัน 

 

นายเสถียร  นนทะเสน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที ่
  ประธานสภาฯ  ๑) และอ่านประกาศอ าเภอเมืองศรีสะเกษ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้ง
ที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 นายฉลาด ชิดชม 
ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทน นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และอ่านระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) 

   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ท่านประถม  เนาวรัตน์ สมาชิกสภาองค์การ 
   ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ ๘ ขอลากิจ  เนื่องจากต้องเดินทางไปที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งตัวบุตรสาวเข้ารับการรักษา
อาการป่วย ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ.2565 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ ก็รับเอกสารแล้ว ก็ได้ศึกษาแล้ว ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
  ประธานสภาฯ ได้พิจารณาหรือเพ่ิมเติมแก้ไขตรงไหนอย่างไร เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 
  ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัย

ที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑)  เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ด้วยการยกมือครับ 
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นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  เลขานุสภาฯ ต าบลหมากเขียบ   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) เม่ือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ด้วนคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าและให้ทาง 
    ประธานสภาฯ  ท่านเลขานุการสภาฯ ได้น าส่งให้แล้ว ท่านได้ศึกษามาพอสมควรแล้ว ส่วนท่าน

ใดมีข้อสงสัยหรือจะขอเพ่ิมเติมในส่วนนี้ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ทางคณะ
ผู้บริหารได้มีการประชาคมเพ่ิมเติมเข้ามา จากการประชุมสภาฯ คราวที่แล้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 ครับ 

 

โครงการที่ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลเสนอเพิ่มเติม ในการประชุม 
บ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1  เพิ่มเติม จ านวน 4 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นหน้าบ้านนาย
บุญมา อนุกูล เชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนบ้าน
หมากเขียบไปถึงบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ 

3.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 1 เส้นหน้าโรงเรียนบ้าน

หมากเขียบ 
    บ้านหนองหัวลิง  หมู่ที่ 2  ไม่มีเพิ่มเติมโครงการ 
    บ้านกลาง หมู่ที่ 3  เพิ่มเติม จ านวน 3 โครงการ 
     1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นนาโล่ง 

2.โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่  3 เส้นทิศ
ตะวันตกวัด ไปหนองกุดตาเปา 

 3.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า หมู่ที่ 3 จากสี่แยกโนนตาเต้ ไป
หนองหวาย 
บ้านยางกุด หมู่ที่ ๕  เพิ่มเติม จ านวน 3 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 (หน้าบ้านนายรัตน์ เฉลิม ไป
หนองอีเอ่น)  *มีในเล่มแผนพัฒนา ปี(พ.ศ.2566 -2570)ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 
56 
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2.โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 5 จากฝาย
ตอนล่างไปหนองขาม 

3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 5 
จากบ้านยางกุดไปฝายตอนล่าง 

 

    บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๖  ไม่มีเพิ่มเติมโครงการ 
    บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๗  เพิ่มเติมจ านวน  4  โครงการ 

1.โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 เส้นรอบร่อง
บาก 

2.ย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 7 (เส้นร้านกินดี) (เส้นหน้าบ้าน ผอ.สวัสดิ) 
3.โครงการขุดลอกร่องบาก หมู่ที่ 7 *มีในเล่มแผนพัฒนา ปี (พ.ศ.

2566 -2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2  
4.โครงการขยายเขตประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 7–หมู่ที่ 11-หมู่ที่ 8 

    บ้านอีหล่ า หมู่ที่ ๘  เพิ่มเติม  จ านวน  3  โครงการ 
     1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8–หมู่ที่ 9 

 2.โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 8 เส้นนายวัน
ชัย ทองย่อย – ถนนขุขันธ์ เส้น 220 
 3.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จากถนนขุขันธ์–หมู่ที่ 8 

    บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 9  เพิ่มเติม  1 โครงการ 
1.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เส้นข้าง รพ.สต.

บ้านก้านเหลือง–ศูนย์หม่อนไหม 
    บ้านอีหล่ าใหม่ หมู่ที่ 10  เพิ่มเติม  ๑  โครงการ 

1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัสท์ติก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

    บ้านนิคมห้วยคล้า  หมู่ที่ 11  เพิ่มเติม  1 โครงการ 
1.โครงการขุดลอกร่องบาก หมู่ที่ 11 (บริเวณปั้มน้ ามัน)  

 

นายเสถียร  นนทะเสน  มีทางสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือไม่ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ครับ เชิญท่านอุทัศ  
   ประธานสภาฯ   พลเขตต ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายอุทัศ พลเขตต ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้ บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย 
อุทัศ พลเขตต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.1 กระผมจะขอ
แก้ไขโครงการที่ได้เพ่ิมเติมเข้ามาจากการประชาคม ครับ คือ โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัสท์ติก หมู่ที่  5 จากบ้านยางกุดไปฝาย
ตอนล่าง  เปลี่ยนแปลงมาเป็น โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิว
แอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 5 จากบ้านยางกุดไปฝายตอนบน ทางไปบ้านหนองกอง 
ต าบลทุ่งสว่าง อ าเภอวังหิน ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือไม่  
  ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี- 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
 ประธานสภาฯ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบ ด้วยการยกมือ ครับ 
 

นายสามารถ ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566- 
 เลขานุการสภาฯ 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 

งดออกเสียง 2 เสียง 
 

 นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.2 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  ท่าน 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้คัดเลือก ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายอุทัศ พลเขตต์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5  ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย 
อุทัศ  พลเขตต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.2 กระผมขอ
เลือก นางพิศมัย  โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
การศึกษา ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเลือกอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
  

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
 ประธานสภาฯ  คณะกรรมการการศึกษา ก็เป็นอันว่า นางพิศมัย  โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  
  เป็นคณะกรรมการการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 
  ประธานสภาฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบขนย้ายดิน (คันดินรอบหนองสิม) ถมพื้นที่
ก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาว่าสภาฯ จะมีการเห็นชอบหรือไม่ ครับ 
   ประธานสภาฯ  หรืออยากจะอภิปรายเพ่ิมเติม ตามที่ทางคณะผู้บริหาร ได้น าเรื่องการขนย้าย

ดิน เข้ามาพิจารณาที่สาธารณะตรงบริเวณนี้ เป็นพ้ืนที่ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 
ทางหมู่ที่ 7 ได้มีส านาการประชุมประชาคม หมู่บ้าน เข้ามาแต่ ขาดประชาคม
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หมู่บ้านของหมู่ที่ 8 การที่จะน าดินสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องที่ส าคัญและ
ละเอียดอ่อนมาก ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ  

 

นายสมบัติ  แสนภพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2  ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
สมบัติ  แสนภพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบนั้น ทางกระผมก็มีข้อสงสัยในเรื่องที่ดินสาธารณะตรงนี้ เราได้น าเข้าที่
ประชุมสภาฯ ในคราวที่แล้ว การที่จะย้ายดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนั้น คัน
ดินที่ว่าเจ้าของที่ดินอยู่รอบหนองสิม นั้น อีกส่วนหนึ่งเจ้าของที่ดินก็อยู่ในหมู่ที่ 
๘ น าดินไปถมบริเวณการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมศิลาราม หมู่ที่ ๗ 
กระผมอยากทราบว่า ทางกองช่างและทางนิติกร ได้เข้าไปส ารวจแล้วหรือยัง
ครับ เพราะได้ทราบว่าทางเจ้าของที่ดินได้ไปยื่นหนังสือร้องที่ศูนย์ด ารงธรรม 
ครับ อาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้ และตอนนี้ทางสมาชิสภาฯ หมู่ที่  ๘ ไม่ได้
ร่วมประชุมสภาฯ ด้วย กระผมอยากได้ความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียด 
ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและส าคัญมากต้องให้ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะ 
   ประธานสภาฯ  เกษ เข้าไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่แท้จริงก่อน ครับ เชิญท่านผู้อ านวยการ

กองช่าง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 
 

นายสมเกียรติ  รัศมี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
ผู้อ านวยการกองช่าง  สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ตามที่ทาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ได้สอบถามเข้ามากระผมก็ให้ทางนายช่าง

โยธาพร้อมด้วยนิติกร เข้าไปส ารวจแล้วครับ ในส่วนที่ดินแปลงนี้เดิมมี 24 ไร่ 
ทางเจ้าของที่ดินเดิมคือ นายส่วน เนาวบุตร ได้อุทิศที่ดินตรงนี้เพ่ือให้เป็น
สาธารณะ คือให้ขุดดินเป็นหนองน้ า แล้วน าดินมาท าคันดิน ครับ แต่ตอนนี้ได้
แบ่งแยกที่ดินตรงนี้ไปแล้วเจ้าของใหม่คือ นายประกอบ ครับ ในส่วนของนาย
ประกอบนั้น ก็ยินยอมให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ขุดดินที่เป็นคันดิน
ตรงนี้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ผู้ที่ท าหนังสือเข้าไปที่ศูนย์ด ารงธรรม นั้น เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ครับ  

 

นายช านาญ  รองเมือง เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
       นิติกร  สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมได้รับรองให้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบบริเวณที่ดินดังกล่าวแล้ว นาย
ส่วน เนาวบุตร ได้แบ่งแยกที่ดินตรงนี้ไว้ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2542  

 

นายสมเกียรติ  รัศมี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
ผู้อ านวยการกองช่าง  สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  กระผมมีขอเสนอแนะว่าให้ทางสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมติ ครับ แล้วทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จะน าเรื่องเข้าจังหวัดแจ้งศูนย์ด ารงธรรม 
ต่อไป 
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นายสมบัติ  แสนภพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2  ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
สมบัติ  แสนภพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 ทางสมาชิก
สภาฯ ได้รับแจ้งจากนิติกร อบต.หมากเขียบ ว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ทาง
ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งว่า นายส่วน เนาวบุตร ได้แบ่งแยกที่ดินตรงนี้ให้
เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2542 ซึ่งก็ได้ผ่านมานาน
มากแล้ว หากสภาฯ มีมติเห็นชอบผ่านไปแล้วเพราะท่านได้เข้าไปตรวจสอบ
และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องแล้ว ทางตัวกระผมเองก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ 
ครับ กระผมก็ไม่อยากให้มีปัญหายืดเวลาออกไปอีก หากไม่ผ่านก็ต้องน าเข้าที่
ประชุมสภาฯ คราวถัดไปอีกครั้งครับ การปฏิบัติก็ล่าช้าออกไปอีก กระผมคิดว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบดีแล้ว แต่ส่วนท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน
อ่ืนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สุดแล้วกับทางท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ ครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  ประธานสภาฯ  เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4  ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
ประเสริฐ  สุขเกษม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะว่าสาธารณะไม่ใช่เป็นของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง การที่เราจะเข้าไปขนย้ายดินในจุดนี้ต้องรอบคอบ และมีความที่เรา
จะท าอะไรที่ไม่ประมาท เมื่อท่านน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ท่านดูรายละเอียด 
อาจเกิดปัญหาตามมาได้ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เจ้าของพ้ืนที่ได้อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมพล  มรรคนา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 7  ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
สมพล  มรรคนา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ในส่วนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
บริเวณโดยรอบหนองสิมนี้ ไม่มีปัญหาอะไรครับ ดีครับเพราะคันดินตรงนั้นได้
กีดขวางทางรถเกี่ยวข้าว ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว แต่อยากได้ต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบๆ 
หนองสิมตัดเพ่ือขายได้ไหม ครับ 

 

นายเสถียร นนทะเสน  ครับขอบคุณท่านสมพล  มรรคนา ครับ ในส่วนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรอบ 
 ประธานสภาฯ  หนองสิม หมู่ที่ 7 มีแค่เจ้าเดียว จากการประชาคมหมู่บ้านเข้ามา เรื่องต้นไม้ก็

ให้เจ้าของที่ไปก็จะเป็นอะไรหรือไม่อย่างไร และหากได้การประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๘ เข้ามาเพ่ิมก็เป็นการดีก็คงสมบูรณ์ หรือจะให้ทางที่ดินจังหวัดมารังวัดชี้
แนวเขต ครับ หรือมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติม เชิญครับ เอาเรื่องของ
ต้นไม้ก่อน 

 



~ 8 ~ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2  ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
สมบัติ  แสนภพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 การที่เราอภิปรายในช่วงนี้ กระผมจะยัง
มีข้อสงสัยอีกประเด็นหนึ่ง ของหมู่ที่ 7 อยากให้สภาฯ เราพิจารณาที่ดินเป็นที่
สาธารณะแปลงดังกล่าวมีเจ้าของเพียงคนเดียวมีต้นไม้หรือท่านไม่ทราบมาก่อน
เป็นที่สาธารณะคือได้ถูกต้นไม้ไว้กินผล คือน าเข้าสู่สภาฯ แล้วในความเห็นของ
ตัวกระผมคือหนึ่งท่านไม่ติดใจให้ที่ดินตรงนั้น ต้นไม้ในที่ดินสาธารณะก็คงไม่
มากเท่าไหร่ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณ ท่านสมบัติ  แสนภพ ครับ  ขอเชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการขนย้ายดิน ในเรื่องของต้นไม้ไม่อยากให้สภาฯ มี
มติครับ เพราะต้นไม้ต่างๆ ที่อยู่ในที่สาธารณะ มันจะมีโทษ ถ้าสภาฯ มีมติ
เห็นชอบให้ตัดต้นไม้กระผมคิดว่ามันจะมีโทษพ่วงตามกันไปด้วย ให้เป็นการพูด
ส่วนตัวระหว่างเจ้าของที่ดินดีกว่าครับ เราก็จะไม่ต้องไปรับผิดชอบในส่วนนั้น 
ครับ  ส าหรับเรื่องที่ดิน ที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมกระผมก็จะให้
ทางนิติกรไปประสานดูว่าร้องเรื่องตรงไหนอย่างไร เอกสารก็น าเข้าที่ประชุม
สภาฯ ไม่ครบมีท้ังรูปแปลง จ านวน 24 ไร่โฉลดผืนเดียว 24 ไร่ ซอยมาเป็น 3 
แปลง แปลงที่ 4 ยกให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ กระผมคิดว่าศูนย์ด ารง
ธรรมคงจะได้โฉลดแปลงใหญ่แปลงเดียว ศูนย์ด ารงธรรมอาจจะยังไม่เข้าใจ 
เจ้าของที่ดินอาจจะพูดไม่หมด พูดไม่ครบทุกเรื่อง ตอนนี้แบ่งออกเป็น 4 แปลง 
ครับ มอบให้นิติกรเข้าไปด าเนินการประสานงาน ว่าถูกร้องในประเด็นไหน จุด
ไหน ก็อยากให้มันชัดเจน จึงให้ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รังวัดให้ถูกต้อง   
ตรงไหนเป็นที่สาธารณะ เพราะคนส่วนใหญ่จะเชื่อถือส านักงานที่ดินจังหวัด
ครับ และการที่ให้มีมติเห็นชอบไปก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อะไรครับ ส่วนการ
ด าเนินการจะด าเนินการในช่วงไหน ส าหรับส านักงานที่ดินจังหวัดด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เราค่อยด าเนินการขนย้ายก็ได้ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ คือการพิจารณาในเรื่องนี้ ก็ต้องพิจาณา 
  ประธานสภาฯ  ในรอบด้านทั้งท่านนิติกร กองช่าง และท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ เพราะ

เราท าเพ่ือส่วนรวมเป็นที่สาธารณประโยชน์ คือคนเราถ้าอยู่ไปแล้วก็ไม่ค่อย
อยากจะออก ถ้าเราท าถูกต้องแล้วตามประมวลกฎหมายระเบียบต่างๆ มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกไหม ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี- 
 

นายเสถียร นนทะเสน  หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ที่จะอภิปรายเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 5.3 กระผมจะ 
 ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบขนย้ายดิน (คันดินรอบหนองสิม) ถมพ้ืนที่

ก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยการยกมือ ครับ 
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นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบขนย้ายดิน (คันดินรอบหนองสิม) ถมพื้นที่ 
  เลขานุการสภาฯ ก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 

งดออกเสียง 2 เสียง 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.4 
  ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า 
แบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุก
ชนิด  6  ล้ อ   มีก าลั งแรง ม้า ไ ม่น้อยกว่า  175  แรงม้า  ประมาณ
การงบประมาณ จ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ครับ ในระเบียบวาระท่ี 5.4 คงจะเป็นเรื่องใหม่ของสภาองค์การบริหารส่วน 
   ประธานสภาฯ ต าบลหมากเขียบของเราในการกู้เงินการการจัดซื้อรถน้ าดับเพลิงเราก็เคยพูดกัน

ในที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้แล้วแต่ก่อนก็ว่าจะใช้งบประมาณต่างๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านเราจะไม่ด าเนินการท า เราจะน ามาจัดซื้อรถน้ าดับเพลิง แต่ก็คงไม่ได้นะ
ครับ เพราะงบประมาณแต่ละหมู่บ้านคงไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ ซึ่งมีความจ า
เป็นมากที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีไว้ หรือจะมีเหตุก่อนจึงต้อง
จัดซื้อ ต าบลหมากเขียบของเราก็เคยเจอกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บ้านยางกุด 
หมู่ที่ ๕ บริเวณเกือบกลางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะขอความอนุเคราะห์รถน้ า
ดับเพลิงจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก มาช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ 
มันเป็นสิ่งที่จ าเป็นในเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีงบประมาณไม่
เพียงพอมีบ้างส่วนแต่ก็ใช้ไม่ได้ เพราะติดตรงระเบียบข้อก าหนดของส่วน
ราชการ แต่ถ้าเราสามารถกู้เงินได้ก็เป็นเรื่องดีเพราะจะสามารถด าเนินการ
จัดซื้อได้ เราก็ท างบประมาณใช้หนี้ในส่วนอ่ืนไป มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่
จะให้ความเห็นในการพิจารณากู้เงินเพ่ือจัดซื้อรถน้ าดับเพลิง ครับ  เชิญครับ 
เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินธนาคารออมสินเพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ า แบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 
เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า ประมาณ
การงบประมาณ ตั้งไว้จ านวน 3,000,000 บาท ในการนี้คณะผู้บริหารได้ยื่น
ญัตตินี้เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้พิจารณาอนุมัติกู้เงิน
เพ่ือจัดซื้อรถน้ าดับเพลิงฯ เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ก็มีจ ากัด ถ้าเอางบประมาณไปจัดซื้อก็มีราคาที่สูง ตอนนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้ง 15 ต าบลในอ าเภอเมืองศรีสะเกษ มีรถน้ าดับเพลิงกัน
หมดแล้วเหลือเพียงต าบลหมากเขียบของเราเพียง ๑ ต าบลที่ยังไม่มี ครับ นี้คือ
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอเอกสารต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
กระบวนการในการกู้ เงินนี้ เป็นเรื่องใหม่ จังหวัดศรีสะเกษยังไม่มีที่ ไหน
ด าเนินการกู้เงินต าบลหมากเขียบที่แรกที่เสนอการกู้เงิน แต่ก่อนออกกฎหมาย
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล หลายครั้งที่เทศบาลยื่นเอกสาร
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ขอกู้เงินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่อนุมัติเนื่องจากเหตุผลความจ าเป็น ท่าน
ผู้ว่าฯ เห็นว่าต้องใช้งบประมาณของตนเองก่อนๆ ที่จะไปกู้เงินต้องพิจารณากัน
หลายๆ  ด้ าน ไม่ ใ ช่ ว่ า จะอนุ มั ติ ใ ห้ เ ลย  ครั บ  ลั กษณะการกู้ เ งิ น ของ
กระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นการเสนอโครงการ ต่อไปก็จะเป็นการที่สภาฯ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อไปจะ
เข้ากระบวนการพิจารณาการกู้เงินระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยประธานคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด สรรพสามิตจังหวัดศรีสะเกษ โยธาและผังเมืองจังหวัด เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องการกู้เงิน ว่าเห็น
ผลความจ าเป็นในการกู้เงินมีความจ าเป็นหรือไม่ ถ้ากรรมการไม่เห็นชอบก็ตก
ไป ถ้ากรรมการเห็นชอบก็เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติต่อไป ถ้ากู้ไม่เกิน 
ห้าสิบล้านบาทจะเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติให้สามารถกู้
เงินได้ การขอกู้เงินในครั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์ 2 อย่างด้วยกันคือ ๑.กู้เงินตามงบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ๒.เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สิน ถ้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไหนจะขอยื่นกู้เงินก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้ ครับ ในส่วนของแหล่งเงิน
ที่จะน ามากู้ เงินในครั้งนี้  กระผมได้มอบให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ด าเนินการแล้ว ธนาคารออมสิน ถนนเทพา ก็ได้ดูเอกสารและได้พิจารณา
ประสานไปที่ส านักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร และได้มีค าตอบว่าสามารถ
ด าเนินการกู้ได้ แต่เมื่อก่อนธนาคารไม่ให้เนื่องจากไม่มีกฎหมายระเบียบว่าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลกู้ได้ แต่ได้มีระเบียบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเข้า
มาจึงสรุปว่าสามารถกู้เงินได้ ครับ กระผมจะให้ทางนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ได้ชี้แจงการกู้เงินและการช าระหนี้สินต่างๆ ครับ เอกสารก็อยู่ในมือท่านสมาชิก
สภาฯ ครับ 

 

   นางสาวมนฤดี ใจอยู่ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวมนฤดี ใจอยู่ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
ได้รับมอบหมายจากทางคณะผู้บริหารให้ไปด าเนินการในเรื่องการกู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน สืบเนื่องจากธนาคารออมสิน ถนนเทพา ส่วนมากจะเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ทางธนาคารออมสินจึงปรึกษากับ
ธนาคารออมสินสาขาใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเบื้องต้นก็พิจารณาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สามารถกู้เงินได้ ในส่วนการช าระเงินกู้จะเป็น
ระยะยาวโดยมีก าหนดผ่อนช าระ ไม่เกินสิบปี  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสามบาท
ต่อปี คือเราต้องช าระเงินต้นสิบงวดๆละ สามแสนบาทประมาณ ในส่วนของ
อัตราดอกเบี้ยเราจะช าระเป็นรายเดือนตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารได้ค านวณ
คร่าวๆ ดังนี้ 

การเสนอเรื่อง  การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

จากสถาบันการเงินเพื่อด าเนินโครงการลงทุน 
…………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ ๑  (ใช้ประกอบการเสนอขออนุญาตต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล) 

       ๑.๑  รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินมีดังนี้ 
๑)  ชื่อโครงการ/จ านวนโครงการ/จ านวนเงิน/วัตถุประสงค์  

    ชื่อโครงการ 
           โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิค
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า  เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จ านวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

วัตถุประสงค์ 
๑)  เพ่ือใช้ในการล าเลียงน้ าอุปโภค-บริโภค และเพ่ือบรรเทาภัยแล้งให้กับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ  
๒)  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการ
ระงับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย  
๓)  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ ตัดกิ่งไม้ริมทางสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ 
๔)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณ
ภัยและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือเพ่ือบริการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
หมากเขียบ ได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ 

     ๒)  แหล่งเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาการช าระหนี้ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๐ ปี 
๒.๑  แหล่งเงินกู้                 ธนาคารออมสิน       
๒.๒  อัตราดอกเบี้ย                 ๓.๐๐  บาท/ป ี             
๒.๓  ระยะเวลาการช าระหนี้ ๑๐  ป ี       
๒.๔  การช าระคืนเงินกู ้ ๑) เงินต้น : ช าระคืนเป็นงวดรายปี จ านวน ๑๐ งวด   

     ๒) ดอกเบี้ย : = ช าระดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน  
๓)  เหตุผลในการขอกู้เงิน 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีงบประมาณจ ากัด ไม่สามารถ
ใช้งบประมาณปกติในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครน
ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มี
ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จ านวน ๑ โครงการ  งบประมาณ  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  ซึ่งมีราคาสูงได้ อีกทั้ง การจ่ายขาดเงิน
สะสม ยังมีหลักเกณฑ์การจ่ายได้ในบางเรื่อง และไม่สามารถจ่ายเพ่ือการนี้ได้  
ดังนั้น  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จ าเป็นต้องของกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน เพ่ือจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดร
ลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า และเพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ ได้
ทันท่วงท ี
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๔)  ภาระหนี้สินค้างช าระ (หนี้เงินกู้เดิม) 
    -  ไม่มี- 

๕)  ความเหมาะสมของการพิจารณาขอกู้ 
พิจารณาจากฐานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ  โดยดูจากรายได้เฉลี่ยจากประมาณการรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และรายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ มีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้เงินกู้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) โดยไม่กระทบ
ต่อรายจ่ายประจ า ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อ ๕ วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๖๓     

 
๖)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๘๘๗  ลงวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๑  โครงการที่จะขอกู้เงินเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน หากใช้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาส
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตาม ข้อ ๖.๑.๑ - 
๖.๑.๖ ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  22,406 ไร่ 
หรือ 46.26 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้าน
มีบ้านเรือนประชากรแออัดมาก เมื่อเกิดปัญหาไฟไหม้ จึงลุกลามได้อย่าง
รวดเร็ว และบ่อยครั้ง เมื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงที่อยู่
ห่างไกลพ้ืนที่เข้ามาดับเพลิงก็ท าได้ล าบากเพราะอยู่ห่างไกลและรับผิดชอบ
หลายพ้ืนที่ ท าให้เกิดความเสียหายมากเกินกว่าที่จะป้องกันไว้ได้ทัน ไม่ว่าจะ
เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากปรากฏการทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภัยที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เป็นเหตุให้เกิด
ความรุนแรงจนท าให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
ในแต่ละครั้ง ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
จ านวนมาก อีกทั้ง เมื่อเกิดภัยแล้งไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาน้ า
ใช้อปุโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ ประชาชนในพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องซื้อ
น้ าดื่มที่มีราคาแพง ท าให้ปัญหาการซื้อน้ าดื่มเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ 
ทุก ๆ ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ ลดการ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยลง และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรในการรองรับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ จึงมีความจ าเป็น
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เร่งด่วนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จึงมีความจ าเป็นต้องขอกู้เงินเพ่ือด าเนินการตาม
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน หากใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาสในการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก มีงบประมาณที่
ไม่เพียงพอและโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง 

๖.๑.๑  เป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ  

๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ บัญญัติไว้โดยสรุปว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วน 
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มี
และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 
๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลในอาจจัดท า 
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
และ (๘) การคุ้มครองดูและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล การกู้เงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๖๓ 
๖.๑.๒   เป็นโครงการที่มีเป้าหมาย  
เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕  เป้าหมายจะด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า จ านวน  ๑  คัน  โดยมี
ตัวชี้วัด (KPI)  คือ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ  คือ  แก้ปัญหาอัคคีภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
๖.๑.๓   เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
-  เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕  หน้า ๑๔๑  
-  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี   
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะ
เกษ  
-  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ๓.๕ การส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ล าดับที่ ๗  จัดซื้อรถบรรทุกน้ า   
๖.๑.๔  ไม่เป็นโครงการที่แข่งขันกับเอกชน  
๖.๑.๕  ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษา  ดูงาน  
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๖.๑.๖  ไม่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีนัยส าคัญ 
๖.๒  การจัดท าโครงการลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติการกู้เงิน
ดังกล่าว  

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิค
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จ านวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สามล้านบาทถ้วน)  จากธนาคารออมสิน  โดยมีก าหนดผ่อนช าระ จ านวน 
๑๐ ปี  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๐ บาทต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปรับเปลี่ยน
ตามประกาศของธนาคาร)  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จะตั้ง
งบประมาณค่าช าระหนี้คืนเงินต้นและช าระดอกเบี้ย ไว้ในรายจ่ายงบกลาง 
(รหัสบัญชี ๕๑๐๐๐๐๐)  ประเภท ค่าช าระหนี้เงินต้น รหัสบัญชี (๕๑๑๐๑๐๐)  
และ ประเภท ค่าช าระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี ๕๑๑๐๒๐๐) 
ประมาณการการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย วงเงินกู้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สามล้าน
บาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ๓.๐๐%  ๑) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR-3.๑๕%  
๒)  ระยะเวลากู้  ๑๐ ปี 

ปีท่ี เงินต้น  
(บาท/ปี) 

ดอกเบี้ยจ่าย  
(บาท/ปี) 

รวมเงินช าระ 
(บาท/ปี) 

๑ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๗๕๐.๐๐ ๓๘๗,๗๕๐.๐๐ 
๒ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๗๕๐.๐๐ ๓๗๘,๗๕๐.๐๐ 
๓ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙,๗๕๐.๐๐ ๓๖๙,๗๕๐.๐๐ 
๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๗๕๐.๐๐ ๓๖๐,๗๕๐.๐๐ 
๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๗๕๐.๐๐ ๓๕๑,๗๕๐.๐๐ 
๖ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๗๕๐.๐๐ ๓๔๒,๗๕๐.๐๐ 
๗ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๗๕๐.๐๐ ๓๓๓,๗๕๐.๐๐ 
๘ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๗๕๐.๐๐ ๓๒๔,๗๕๐.๐๐ 
๙ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๗๕๐.๐๐ ๓๑๕,๗๕๐.๐๐ 

๑๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๗๕๐.๐๐ ๓๖,๗๕๐.๐๐ 
รวม ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗๒,๕๐๐.๐๐ ๓,๔๗๒,๕๐๐.๐๐ 

ที่มา :  ประมาณการเงินงวด อบต.หมากเขียบ จาก ธนาคารออมสิน สาขาใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร (อัตราดอกเบี้ยปรับเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร) 
๖.๓   ความสามารถทางด้านการคลังของ อบต. 
๖.๓.๑  ข้อมูลรายได้เฉลี่ยค านวณจากประมาณการรายได้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และรายได้จริงย้อนหลัง ๒ ป ี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)  (พิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านมา
รับรองความถูกต้องแล้ว) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน 
รายได้จัดเก็บเอง    ๑,๙๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท 
ภาษจีัดสรร  ๑๔,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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รวมทั้งสิ้น  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ รายรับจริง (ย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ) 

 

ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

รายได้จัดเก็บเอง ๒,๒๒๗,๕๙๒.๐๐ ๑,๘๗๗,๔๘๗.๕๓ 
ภาษีจัดสรร ๑๕,๗๕๒,๑๑๐.๑๐ ๑๔,๐๓๒,๑๗๒.๙๗ 
เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๗,๖๘๕,๗๑๙.๕๙ ๑๖,๙๓๗,๗๖๙.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๖๖๕,๔๒๑.๖๙ ๓๒,๘๔๗,๔๒๙.๕๐ 
รายได้เฉลี่ย 
รายได้จัดเก็บเอง  ๒,๐๐๒,๗๕๙.๘๔ บาท 
ภาษีจัดสรร  ๑๔,๘๖๓,๐๙๔.๓๖ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป  ๑๙,๙๗๑,๗๖๒.๘๖ บาท 
รวมทั้งสิ้น  ๓๖,๘๓๗,๖๑๗.๐๖ บาท 
๖.๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายท่ีคาดการณ์ในอนาคต ไม่

น้อยกว่า ๓ ปี   
ประเภทรายได้ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนการช าระหนี้ใหม่ต่อปี (เงินต้นและดอกเบี้ย)  (ช าระหนี้  ๑๐ ปี) 

    ปีที่ ๑     ๓๘๗,๗๕๐.๐๐ บาท ปีที่ ๖ ๓๔๒,๗๕๐.๐๐  บาท 
    ปีที่ ๒     ๓๗๘,๗๕๐.๐๐ บาท ปีที่ ๗ ๓๓๓,๗๕๐.๐๐  บาท 
    ปีที่ ๓     ๓๖๙,๗๕๐.๐๐ บาท ปีที่ ๘ ๓๒๔,๗๕๐.๐๐  บาท 
    ปีที่ ๔     ๓๖๐,๗๕๐.๐๐ บาท ปีที่ ๙ ๓๑๕,๗๕๐.๐๐  บาท 
    ปีที่ ๕     ๓๕๑,๗๕๐.๐๐ บาท ปีที่ ๑๐ ๓๐๖,๗๕๐.๐๐  บาท 

รวมเป็นเงิน ๓,๔๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท  
๖.๓.๓   ให้น ายอดหนี้ที่ก่อขึ้นไว้เดิม และก าลังจะขอกู้มาประกอบการ
วิเคราะห์ โดยหนี้เดิมที่ต้องช าระและหนี้เงินกู้ที่จะก่อขึ้นใหม่ จะต้องมียอด
ภาระช าหนี้ในแต่ละปี รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย โดยรายได้
เฉลี่ยให้ค านวณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน และรายได้
จริงย้อนหลัง ๒ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 
(๑) ภาระช าระหนี้ในแต่ละปีสูงสุด เป็นเงิน ๓๘๗,๗๕๐.๐๐ บาท  แยกเป็น 

    (๑.๑)  หนี้เดิม เช่น กองทุน/ธนาคารต่าง ๆ  - บาท (ถ้ามี) 
    (๑.๒)  หนี้ที่ก าลังจะขอกู้  ๓๘๗,๗๕๐.๐๐  บาท 
    (๒)  รายได้เฉลี่ย  ๓๖,๘๓๗,๖๑๗.๐๖ บาท 
    (๒.๑)  ประมาณการรายได้ปีที่กู้เงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕) 
    (๒.๒)  รายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปี    ๖๖,๒๘๕,๒๕๙.๑๙ บาท 
    (๓)  ร้อยละ ๑๐ ของรายได้เฉลี่ย  ๓,๖๘๓,๗๖๑.๗๑ บาท 
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       ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย 
       เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย 

๖.๓.๔  รายจ่ายประจ า  - บาท  (กรณีมีภาระการช าระหนี้
ประจ าปี เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย) 

        กระทบรายจ่ายประจ า 
      ไม่กระทบรายจ่ายประจ า 

ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาหรือการบริหารงาน (มีผลกระทบหรือไม่อย่างไร) 
๖.๓.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มีจ านวนเงินสะสมเพียงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น และเพียงพอส าหรับเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยจ านวนเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
รายละเอียดดังนี้ 
ยอดเงินสะสมในปีปัจจุบัน  ๑,๖๐๓,๕๐๘.๘๙ บาท 

    ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมในปีปัจจุบัน ๒,๗๘๘,๗๗๖.๙๑ บาท 
๗. แนวทางอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา   

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ทั้งนี้  
เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและ
ทันสถานการณ์ ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้
น้อยลง ไม่ว่าภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟไหม้ ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 
ช ารุด และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการเกิดสา
ธารณภัยต่างๆ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องขอกู้เงินเพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน หากใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ตามปกติแล้ว จะล่าช้าหรือเสียโอกาสในการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก มีงบประมาณที่
ไม่เพียงพอและโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 

๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกู้เงินให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน เพ่ือจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ติดตั้ง
เครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 
มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จ านวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ   
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ลงชื่อ.......................................... 
               (นายแสวง        เชื้อทอง) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
    วันที่   ๓๑   เดือน   มีนาคม    พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

ในส่วนการช าระเงินและดอกเบี้ยทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ  ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไว้
ทุกๆ ปี เพ่ือช าระเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ในหมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท ค่า
ช าระหนี้เงินต้น และค่าช าระดอกเบี้ย เงินต้นสามแสนบาทต่อปี (อัตราดอกเบี้ย
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคาร) 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ก็ตามที่รองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ 
   ประธานสภาฯ ชี้แจงครับ เราเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแรกที่ด าเนินการ ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น

ล าพังจะใช้งบประมาณในการจัดซื้อก็คงไม่ได้ ครับ เพราะราคาสูงพอสมควร 
เงินสะสมก็มีจ านวนน้อย มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายหรือไม่ ใน
การกู้เงินธนาคารออมสิน เชิญครับ 

 

นายสมบัติ  แสนภพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
สมบัติ  แสนภพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาให้
ความเห็นชอบกู้เงินธนาคารออมสินเพ่ือเพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า แบบ
เอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 
ล้อ  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า ประมาณการงบประมาณ ตั้งไว้
จ านวน 3,000,000 บาท ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับเอกสารและได้ศึกษาไป
แล้วบางส่วน ตามที่ทางท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาฯ ในโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี มีคุณประโยชน์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของเรา ถ้าเราท าได้จริงคุณประโยชน์ก็จะมากเพราะเราจะได้
ช่วยเหลือราษฎรในต าบลหมากเขียบของเราในเรื่องของอัคคีภัย ตาม 
พระราชบัญญัติการกู้เงินของกระทรวงมหาดไทย ท่านรองปลัด อบต.หมาก
เขียบ ก็ได้ชี้แจงไปให้ทราบแล้ว ก็คงเป็นรถบรรทุกน้ าหกล้อขนาดใหญ่ 
ประมาณการ สามล้านบาทพร้อมเครน กระผมอยากเรียนถามว่างบประมาณ
สามล้านบาทรถบรรทุกน้ า 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนพร้อม รถบรรทุกน่าจะ
ก าหนดให้เป็นยี่ห้อ รุ่นไหนอย่างไร ที่จะน ามาตั้งตั้งเครนเป็นยี่ห้ออะไร หาก
ผ่านความเห็นชอบอนุมัติทางสภาฯ ไปแล้วครับ และสมรรถนะเมื่อน ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์มาตั้งตั้งเครนความคล่องตัวจะเป็นอย่างไร เมื่อน ามาปฏิบัติ
หน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้า และต้องมีพนักงานประจ ารถอีกด้วย และในด้าน
งบประมาณ ครับ ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
สภาฯ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ แนวความคิดของท่านก็คงคล้ายกระผม น่าจะเป็น 
  ประธานสภาฯ วงกว้างๆ ไว้ก่อน เราได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะมาแล้ว แต่ไม่ใช้รถบรรทุกที่เป็นที่

นิยม ครับ เพราะเม่ือเกิดการช ารุด เราหาอะไหล่ได้ยากมาก ต้องรอนานเป็นต้น
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ครับ และรถบรรทุกน้ าพร้อมเครน นั้นมันจะสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ไหม 
หากเหตุการณ์อยู่ที่แคบๆ ในตรอกซอยหมู่บ้าน ในก็หลายมุมมากที่เราต้อง
ช่วยกันพิจารณา ครับ 

 

นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ  อยู่ใน

ระเบียบวาระที่ 5.4 ในตอนนี้ในเรื่องของยี่ห้อของรถบรรทุกน้ ายังไม่สามารถ
ก าหนดได้ครับ เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหากเลือกยี่ห้อ
ไปแล้วจะเป็นการกีดกันการค้า ให้ทางสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบแล้วด าเนินการยื่น
เอกสารก่อน ครับ 

 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านรองปลัด 

อบต.ได้ชี้แจงไปนั้น ทางสมาชิกสภาฯ ก็คงได้ทราบแล้ว ก็อยากให้ทางสมาชิก
สภาฯ ได้มีความเห็นชอบอนุมัติ กระผมมีความเห็นว่ากระผมอยากได้รถยนต์
บรรทุกน้ าที่เป็นที่นิยม ครับ เพราะเมื่อเกิดการช ารุดขึ้นมาการหาอะไหล่ก็
สามารถจัดหาได้รวดเร็วในการซ่อมแซม ครับ ในการเกิดเหตุแต่ละครั้ง  อบต.
หมากเขียบ ก็ได้แต่ขอความอนุเคราะห์ต าบลข้างเคียง เช่น ต าบลหนองครกที่
ได้ความอนุเคราะห์ทางรถบรรทุกน้ ามาระงับเหตุ ส่วนในเรื่องของเอกสารนั้นก็
จะด าเนินการเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ  ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีความเห็นอีก 
    ประธานสภาฯ หรือเชิญอภิปรายได้ครับ  เชิญท่านพิศมัย  โพธิ์ศรี ครับ 
 

 นางพิศมัย โพธิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ ดิฉันนางพิศมัย  
โพธิ์ศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.4 ตอนนี้เรายังไม่มีเงิน
หากเราสามารถด าเนินการกู้เงินจากธนาคารออมสินได้ ดิฉันมีความคิดเห็นว่า 
อยากได้รถจ านวน 2 คันคะ คือแยกระหว่าง รถบรรทุกน้ าดับเพลิง และรถ
กระเช้า กราบเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ คะ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านพิศมัย โพธิ์ศรี  ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีความเห็นอีก 
  ประธานสภาฯ หรือเชิญอภิปรายได้ครับ  เชิญท่านอุทัศ พลเขตต์ ครับ 
 

นายอุทัศ พลเขตต ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหาร 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมอุทัศ พล
เขตต์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 อยู่ในระเบียบวาระท่ี 5.4 กระผมอยากแสดงความ
คิดเห็น และสนับสนุนโครงการนี้ ครับ เพราะกระผมได้ไปต าบลรอบๆ อบต.
ต่างๆ ก็มีรถบรรทุกน้ าดับเพลิงกันหมดทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มัน
เป็นการบรรเทาทุกข์บ ารุงสุขของราษฎรในต าบลหมากเขียบของเราครับ 
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นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านอุทัศ พลเขตต์  ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน 
   ประธานสภาฯ ครับ หากเรากู้เงินธนาคารออมสินได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อนุมัติ

และมีข้อเสนอจากทางท่านพิศมัย โพธิ์ศรี หากเรากู้เงินได้จ านวนสามล้านบาทก็
อยากจะได้รถจ านวน ๒ คัน ฝากท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่านนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ครับ 

 

  นางสาวมนฤดี ใจอยู่  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวมนฤดี ใจอยู่ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดิฉันขอน า
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถกู้
เงินจากทางธนาคารออมสินไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ย ย้อนหลังสามปี 
คือ รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และ รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยที่ อบต.หมากเขียบ 
มีงบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบหกล้าน สามารถกู้เงินได้ประมาณสามล้านหก
แสนบาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จะอยู่ที่ สองล้านห้าแสนบาท ตัวที่เราจะ
ด าเนินการซื้อจะอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์โดยที่เราสืบจากหน่วยงานต าบล
ใกล้เคียง และราคาตลาดซึ่งจะอยู่ที่สามล้านบาท จึงไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ จ านวน 2 คันได้ คะ  

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านนักวิชาการตรวจสอบภายใน ครับ 
  ประธานสภาฯ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะอภิปรายหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ 
   ประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติการกู้เงินธนาคารออมสินเพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า แบบ

เอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 
ล้อ  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า ประมาณการงบประมาณ ตั้งไว้
จ านวน 3,000,000 บาท   ด้วยการยกมือ ครับ 

 

 นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบอนุมัติการกู้เงินธนาคารออมสินเพื่อจัดซื้อ 
   เลขานุการสภาฯ รถยนต์บรรทุกน้ า แบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า

ไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า 
ประมาณการงบประมาณ ตั้งไว้จ านวน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

นายเสถียร  นนทะเสน   ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
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นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ในเรื่องอ่ืนๆ 
   ประธานสภาฯ 
 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ กระผมอยากสอบถามเรื่องงบประมาณที่กระผมได้ท าหนังสือเข้ามาครับ ในเรื่อง 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 การขยายเขตประปา จ านวน 2 จุด ทางไปประปา หมู่ที่ ๕ บ้านยางกุด ครับ 

และ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 4 จุด ทางไปโรงเรียนบ้านยางกุดนาค า  
ท่านผู้บริหารไม่ทราบว่ามีงบประมาณในการด าเนินการหรือไม่อย่างไร ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ทางคณะผู้บริหารได้จัดท ากลุ่มไลน์ในการแจ้งเรื่องการซ่อมแซมประปา และ 
ประธานสภาฯ ไฟฟ้า หากท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่ม ขอเชิญเข้ากลุ่มได้  ครับ 
 

นายอุทัศ พลเขตต ์ ในเรื่องที่ผมได้เสนอไปไม่ใช่เรื่องการซ่อมแซม ครับเป็นการขยายเขต ครับ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

นายเสถียร  นนทะเสน คือถ้าเป็นขยายเขตประปา และไฟฟ้า ต้องท าเป็นหนังสือมายังองค์การบริหาร 
   ประธานสภาฯ ส่วนต าบลหมากเขียบ เพ่ือทางกองช่างจะได้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบ 
 

นายสมพล มรรคนา กระผมอยากเรียนสอบถามมาทางคณะผู้บริหารในเรื่องการขอใช้น้ าประปา ของ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 7 หมู่ที่ ๗ ครับ เนื่องจากราษฎร หมู่ที่ 7 ได้มายื่นค าร้องขอใช้น้ าประปาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ และได้ช าระค่าด าเนินการไปแล้ว แต่ทาง
กองช่างได้เข้าไปด าเนินการไม่ได้เพราะติดตรงท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ อยู่
ตรงกันข้ามกับบ้านที่ขอใช้น้ าประปา และมีถนนกั้น ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่
ช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ 

 

นายสมบัติ  แสนภพ น้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะ มีปัญหามาตลอด ระบบน้ าประปาของหมู่ที่ 2 แต่ 
  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ก่อนไม่ค่อยไหล แต่ปัจจุบันนี้ทางกองช่างได้เข้าไปแก้ไขระบบ จึงสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ดีมากในตอนนี้ ได้รับค าชมเชยจากราษฎร หมู่ที่ ๒ ครับ ในฐานะที่ตัว
กระผมเป็นสมาชิสภาฯ ของหมู่ที่ ๒ กระผมก็ขอชมเชยมาทางเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องครับ ในการแก้ไขระบบน้ าประปา ของหมู่ที่ ๒ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เมื่อเรามีสื่อออนไลน์ที่ได้ เราก็ได้รับการชมเชยมีการแก้ไขปัญหาต่าง เรื่องร้อง 
   ประธานสภาฯ เรียนต่างๆ ก็น้อยลง หากเป็นไปอยากกระผมก็อยากให้ทางหัวหน้าส่วนราชการ

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกๆ 
ครั้งที่มีการประชุมสภาฯ ครับ เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ตอนนี้กระผมก าลังร่างโครงการเพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมปฏิบัติ 
   ประธานสภาฯ หน้าที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อย่างเดือนละ 1 วัน

แต่ละท่าน ครับ เหมือนปกครองอ าเภอเมือง ที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาท างานเพ่ือ
รับเรื่องต่างๆ น ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ครับ รายละเอียดจะขอแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอีกหรือไม่ครับ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ หากไม่ 
  ประธานสภาฯ มีกระผมก็จะขอให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ตอบข้อ

ซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้สอบถามเข้ามา ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
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 นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ครับ 
นายก อบต.หมากเขียบ  เรื่องการกู้เงินจากธนาคารออมสินเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงฯ 

นั้นเราจะต้องเป็นหนี้ธนาคาร 10 ปี พร้อมดอกเบี้ยต่างๆ แต่ก่อนทางสภาฯ 
อยากได้รถบรรทุกน้ ามาก จึงปรึกษาว่าถ้าน างบประมาณต่างๆ ที่ทางหมู่บ้าน
ได้รับการจัดสรรจากข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีมาจัดซื้อ กระผมคิดว่าคง
ไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาต าบลเลยอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ และงบประมาณ
ดังกล่าวนั้นก็มีไม่มาก ในเรื่องการลงรายละเอียดของรถ นั้นก็คงอยากครับ รถ
มันมีทุกระบบ มีทั้งบรรทุกน้ ามีทั้งยกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต ากว่า 175 
แรงม้า คือไม่ใช้ 175 แรงม้ามันจะสูงกว่านี้คือไม่ต่ ากว่านี้ ครับ กระผมก็เน้นถึง
คุณภาพ ก็ได้ปรึกษากับคณะผู้บริหารและรองปลัด อบต. คุณภาพของรถมัน
ต้องสมบูรณ์แบบอย่างที่ทางสมาชิกสภาฯ เป็นห่วงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผม
ต้องการ ครับ ต้องช่วยกันตรวจสอบ ครับ แต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
และผลพลอยได้อ่ืนๆ ก็อย่าไปคิดถึงมัน ครับ เท่านั้นเอง ก็ขอขอบคุณที่สภาฯ 
ได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติ ครับ 

    ในเรื่องน้ าประปาที่ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ 7 ได้แจ้งเข้า
มา กระผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าท าไมด าเนินการไม่ได้  และไม่รู้ว่า
อยู่ตรงจุดใดของหมู่บ้านดังกล่าว มอบทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าสาเหตุ
ที่ยังด าเนินการไม่ได้คืออะไรติดข้องตรงไหน และให้ทางรองนายก อบต. เข้า
ไปก ากับดูแล ครับ 

  ในเรื่องที่ดินสาธารณะ นั้น ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม
ขั้นตอน เรื่องที่มาที่ไป และให้ทางส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ มารังวัด
ตรวจสอบเขต ครับ 

   

นายอุทัศ พลเขตต ์ เรื่องขยะอันตรายก็อยากให้ทางรถบรรทุกขยะเข้าไปเก็บให้ด้วยครับ เพราะมี 
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 จ านวนมาก ครับ 
 

 นายแสวง  เชื้อทอง ก็ฝากทางรองนายก อบต.หมากเขียบ ด้วยครับในเรื่องของขยะอันตราย 
นายก อบต.หมากเขียบ 
  เรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ทางเราได้มีการประชุมหารือแล้ว

หรือยังเกี่ยวกับการประมูลให้ผู้ประกอบการเขามาด าเนินการหากท าได้ก็เป็น
สิ่งที่ดีมีประโยชน์มาก และไม่ต้องกังวลในเรื่องของการจัดเก็บต่างๆ ส่วนมาก
แล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่ใช่เจ้าของแผงหรอกครับ กระผมคิดว่า เป็น
ผู้ประกอบการที่เข้ามาเช่าช่วงกับเจ้าของตัวจริง จึงไม่สามารถจัดเก็บต่างๆ ได้
ท าไมเราไม่ไปเก็บกับเจ้าของตัวจริงเลยละครับ ฝากด้วยครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรื่องการที่ให้ผู้ประกอบการมาประมูลการบริหารจัดการตลาดบ้านนิคมห้วย 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ คล้ า  ทางองค์การบริหารส่ วนต าบลหมากเขียบ ต้องประชุมหารื อ

คณะกรรมการตลาดทั้งสองชุด เพ่ือหาข้อตกลงว่าอยากให้มีการประมุลการ
บริหารจัดการตลาดบ้านนิคมหรือไม่ ครับ 
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นางพิศมัย  โพธิ์ศรี ดิฉันอยากสอบถามเรื่อง ถนนบ้านหมากเขียบทางไปบ้านกลางมีเนินของถนน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 1 อยากด าเนินการถนนบริเวณตรงนั้นให้เรียบสัญจรกันสะดวกต้องขออนุญาต

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หรือไม่อย่างไร ครับ ดิฉันเป็นคนที่
จะด าเนินการซ่อมแซมเอง คะ 

 

 นายแสวง  เชื้อทอง หากทางสมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๑ จะขอด าเนินการซ่อมแซมถนนตรงนั้นเอง ก็เข้า 
นายก อบต.หมากเขียบ   มาแจ้งกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เลยครับ 
 

เรื่องของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ได้ด าเนินการส่งเอกสารเข้าไปที่ส านักงานพลังงานจังหวัด 
ศรีสะเกษแล้ว แต่ได้งบประมาณมาด าเนินการน้อยมาก ทางกระผมก็ได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนั้นท าไมเราได้งบประมาณน้อย เมื่อเทียบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรอบนอกที่ได้งบประมาณด าเนินการสูงมากขนาดเราอยู่ในอ าเภอ
เมือง อยู่ใกล้จังหวัด ครับ ฝากทางเจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วย ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ก็ขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้ตอบข้อซักถาม 
   ประธานสภาฯ ของสมาชิกสภาฯ ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผม

จะขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 
ในวันนี้ครับ 

 

นายอุทัศ พลเขตต ์ กระผมอยากสอบถามในเรื่องงบประมาณในเรื่องของการท าป้ายบอกทางเข้า 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน หรือ อบต.หมากเขียบ ครับ ว่าด าเนินการได้หรือไม่ได้ครับ เพราะ

ประชาชนผู้สัญจรที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่มีปัญหาในการเดินทางเพราะขับรถเลย
ทางเข้าเป็นประจ า และเรื่องของกระจกนูน บริเวณแยกส าคัญๆ ฝากถึงท่าน
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม กระผมขอตอบข้อซักถาม ของท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ในเรื่องของป้ายบอก 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ทางและกระจกนูน ครับ ทางคณะผู้บริหารได้น าไปบรรจุไว้และตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครับ รูปแบบ
แปลนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ในเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
   ประธานสภาฯ  ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 

(ครั้งที่ ๑) ครับ กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ 
 

ปิดประชุม   เวลา 11.30 น. 
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        (ลงชื่อ)     สามารถ  ทองมวล      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                          (นายสามารถ  ทองมวล) 
                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 
 

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

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

                                (ลงชื่อ)      ประเสริฐ  สุขเกษม         ประธานกรรมการ  
                                        (นายประเสริฐ  สุขเกษม) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที ่4 
 

                                        (ลงชื่อ)                                       คณะกรรมการ  
                                 (นายประถม  เนาวรัตน์) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ 8 
 
                                     (ลงชื่อ)        สมบัติ  แสนภพ          คณะกรรมการ/เลขานุการ  
                                   (นายสมบัติ  แสนภพ) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที่ 2       


