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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ ๑) 

วันที ่11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

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 นายสมพล มรรคนา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 ๑ นายประถม   เนาวรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ลากิจ 
 ๒ นายจิตต์ เกษีสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ลาป่วย 
 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

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 จิรศักดิ ์ ปัญญาคม 
๖ นางปุญญาภา  พรมโลก หัวหน้าส านักปลัด อบต.หมากเขียบ ปุญญาภา  พรมโลก 
๗ นางสาวจิราพร พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. จิราพร  พูลอ่อน 
๘ นายสมเกียรติ  รัศมี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. สมเกียรติ  รัศมี 
9 นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รัชนีกรณ์  แสนพันธ์ 

10 นางรวิสรา  รัศมี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รวิสรา  รัศมี 
11 นางวิจิตรา  อุดร นักจัดการทั่วไปช านาญการ วิจิตรา  อุดร 
 

ผู้มาประชุม     จ านวน    9  คน 
ผู้ไม่มาประชุม     จ านวน    2  คน 
ผู้มาร่วมประชุม     จ านวน   11 คน 
เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น.  
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นายสามารถ  ทองมวล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การ 
  เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้เข้าประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ

ท่านเสถียร นนทะเสน ประธานสภาฯ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ ๑) 
ครับ 

 ประธานสภาฯ เชิญทุกท่านยืนขึ้น และเชิญท่านรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บุชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกัน 

 

นายเสถียร  นนทะเสน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)  
   ประธานสภาฯ และอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2565 และอ่านระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) 

   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เรื่องที่ท่านประถม  เนาวรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมากเขียบ หมู่ที่ 8 ที่ขอลากิจเนื่องจากต้องจัดงานฌาปนกิจศพและบ า เพ็ญ
กุศลให้กับบุตรสาว จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ได้ ทางท่าน
สมาชิกสภาฯ คงทราบแล้วเบื้องต้น ครับ 
1.2 เรื่องท่ีท่านจิตต์ เกษีสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
หมู่ที่ 9 ขอลาป่วยเนื่องจากต้องเดินทางไปรักษาอาการป่วย ตอนนี้ได้พักรักษา
อาการป่วย ณ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
 ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 
 

นายเสถียร  นนทะเสน คือเราได้เปิดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  
ประธานสภาฯ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ท่านสมาชิกสภาฯ ก็รับเอกสารแล้ว ก็

ได้ศึกษาแล้ว ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาหรือเพ่ิมเติมแก้ไข
ตรงไหนอย่างไร เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 

 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
   ส.อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้า

ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนายประเสริฐ 
 สุขเกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 กระผมก็จะขอเพ่ิมเติมแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2565 ในเรื่องค าผิดและค าถูกของบันทึกการประชุมสภาฯ ครับ ก็ให้
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แก้ไขให้ถูกต้อง ฝากทางท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่าน
เลขานุการสภาฯ และคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานประชุมด้วย ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านประเสริฐ  สุขเกษม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ครับ  มีท่านสมาชิก 
  ประธานสภาฯ สภาฯ ท่านใดอีกหรือไม่ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมอีกไหม

ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  เห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 
  ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ สภาสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑)   ด้วยการยกมือครับ 
 

นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  เลขานุการสภาฯ ต าบลหมากเขียบ สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑)    

ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 

นายเสถียร  นนทะเสน ก่อนที่จะด าเนินการในระเบียบวาระถัดไป กระผมอยากทราบถึงระเอียดต่างๆ  
 ประธานสภาฯ ที่ทางสภาฯ ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 (ครั้ง

ที่ ๑) และได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ในเรื่องการกู้เงิน
จากธนาคารด าเนินการไปถึงจุดไหนอย่างไร ครับ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมาก
เขียบ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ เชิญครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ กระผมนาย
จิรศักดิ์ ปัญญาคม รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ  ส าหรับเรื่องที่เราได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ไปแล้วนั้น
ตอนนี้เราได้ส่งเรื่องเสนอเข้าไปที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ และส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ มี 2 ฉบับ คือเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ และนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
กระผมก็ได้สอบถามทางด้านส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็รอหนังสือจากทาง
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ครับ จากนั้นคณะกรรมการก็จะได้ก าหนดวันประชุมอีก
ครั้งโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในการกู้เงินของ อบต.หมากเขียบ เมื่อมีการอนุมัติแล้วก็ได้น า
เอกสารไปยื่นที่ธนาคารออมสินเพ่ือด าเนินการให้ธนาคารปล่อยเงินกู้เป็นล าดับ
ต่อไป ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ท่านได้ชี้แจงผลการด าเนินการต่างๆ  
  ประธานสภาฯ ในการกู้เงินจากธนาคารให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

 -ไมมี่- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 24,000 
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวกับชี้แจงต่อท่ีประชุมสภาฯ  เราจะพิจารณาไปที่ข้อ 
  ประธานสภาฯ  ครับ เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศของห้องกองคลัง เนื่องจากเราได้ขยายห้องกอง
คลังออกไปเครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอ หากไม่เพ่ิมเครื่องปรับอากาศก็จะ
ท างานหนัก เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอที่จะน ามาโอนลด -โอนเพ่ิม
งบประมาณ จึงจะขอยกเข้าไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  ก็ขอยกระเบียบวาระนี้ไป ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ท่านสมาชิกสภาฯ เราจะไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอน 
  ประธานสภาฯ  เพ่ิมงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง จึงจะขอยกเข้าไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับ 
   ประธานสภาฯ  เอกสารจากทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชกสภาฯ ท่านใดที่

จะเพ่ิมเติมไหมเชิญครับ  เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ 
 

 นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ พิจารณาให้
ความเห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด จะเป็นการซื้อให้ส าหรับ
ข้าราชการที่ย้ายมาท างานที่องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ในต าแหน่ง
นักวิชาสาธารณสุข ซึ่งยังไม่มีโต๊ะเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ โดยโอนลด-โอนเพ่ิมในครั้งนี้ 
จ านวน 8,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 



~ 5 ~ 
 

    แบบเสนอขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

1. รายการโอนลดงบประมาณ   
      1.1โอนลดงบประมาณจ านวน  8,000 บาท   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 80,000  บาท  
คงเหลือ 73,402  บาท   
โอนลดครั้งนี้ 8,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 65,402  
2.รายการโอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 8,000 บาท  เพ่ือมาตั้งจ่าย
เป็นรายจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี   จ านวน  1  ชุด   ราคา 8,000  บาท  มี
คุณลักษณะดังนี้   

        -โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต หน้าโต๊ะมีกระจก 
  -หน้าโต๊ะท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6 มม. 
  -โครงตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 

        -มีลิ้นชักใส่เอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก  
        -มีลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก 
               -เก้าอ้ีส านักงาน เบาะนั่งฟองน้ าหุ้มด้วยวัสดุหนัง PVC  
      -ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมม 5 แฉก มีล้อเลื่อน PU 
      -มีระบบโช๊คปรับสูงต่ าได้ 
      -มีที่เท้าแขนของข้าง 
                 รวมโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท 
 

   ทั้งหมดคือรายละเอียดพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอน
ลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด ครับ  

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
 ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเพ่ิมเติมในการโอนลดงบประมาณฯ 

ครับ จ านวนงบประมาณ 8,000 บาท 
 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน กระผมจะขอมติที่ 
 ประธานสภาฯ  ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 1 
ชุด งบประมาณ 8,000 บาทด้วยการยกมือ ครับ 
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นายสามารถ  ทองมวล มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบอนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ เพ่ือตั้ง 
  เลขานุการสภาฯ  จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 

1 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับในเรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านประเสริฐ  สุขเกษม  
  ประธานสภาฯ  ครับ 
 

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 4  อยู่ใน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ในส่วนของคณะผู้บริหารในการท าหน้าที่
ก็ขอขอบคุณไปทางกองช่าง ซึ่งท่านท างานได้รวดเร็วไปเหมือนทุกๆ ปี
ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีมาก ก็ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเต็มที่กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านประเสริฐ สุขเกษม  เชิญท่านสมบัติ แสนภพ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2 บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ กระผมนายสมบัติ  แสนภพ ส.อบต. หมู่ที่ 2 อยู่ในระเบียบ
วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับ
องค์กรของเราครับ กระผมเองก็ได้เห็นข่าว พอเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจ 
คือมีประชาชนไปให้ข่าวว่าตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า องค์กรของเราที่จะ
ดูแลบรรเทาทุกข์บ ารุงสุขเห็นว่าไม่ได้รับการดูแลมานานถึง 1 ปีไม่ควร
จะให้ข่าวแบบนั้นครับ จริงแล้วเราก็มีคณะกรรมการทั้งชุดเล็กและชุด
ใหญ่กระผมอยากให้มาปรึกษาทางสมาชิกสภาฯ ผู้น าท้องที่ก่อนๆ ที่จะ
ให้ข่าว ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับ คนที่ให้ข่าวคงมีความคิดมุ่งหมาย
ไปทางท่ีไม่ดี ได้ให้ข่าวว่าได้รับความเดือนร้อนจากตลาดบ้านนิคมห้วย
คล้า ท่อระบายน้ าอุดตัน และมีตะไคร้น้ า ซึ่งส่งผลท าให้ผู้มาจับจ่ายซื้อ
สินค้าได้รับความไม่สะดวกลื่นหกล้ม ได้รับบาดเจ็บ ในเรื่องของตลาด
บ้านนิคมห้วยคล้ามีปัญหามาตลอดก่อนที่จะมาท าเป็นตลาดก่อนที่จะมี
การก่อสร้างตลาดนานหลายปีแล้ว ทุกๆ คณะผู้บริหารก็พยายามแก้ไข
ปัญหามาโดยตลอด การร้องเรียนก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องมีข้อเท็จจริง
บ้าง การเอาไปออกสื่อแบบนี้มันเสียหายกับพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบของ
เราครับ เราก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหามาโดยตลอดหรืออาจเป็นเพราะใน
การเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นทางเขายังไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาก็
เป็นไปได้ครับ กระผมอยากทราบว่าทางคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
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ตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ได้เข้าไปดูแลเขาจริงหรือไม่ตลอดระยะเวลา 
1 ปี ค าที่เขาว่า 1 ปีให้หลังไม่ได้มาเหลียวแล นั้น เป็นกระทบกับ
องค์กรของเราครับ กระผมก็ขอฝากทางคณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่นได้
เข้าไปดูแลแก้ไข และข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร กระผมอยากให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ และติดตามในเรื่องนี้ด้วยครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 เรื่องนี้กระผมก็ได้ทราบ 
   ประธานสภาฯ ข่าวและได้ปรึกษาหารือกับท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบแล้ว คือ

จริงๆ แล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ก็ดูแลดีมาตลอด
วันนั้ น ฝนอาจจะตกหนั ก ไปหน่ อยครั บ  คนที่ ร้ อ ง เ รี ยนก็ จ ะ
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าบริเวณตรงนั้นครับ อาจจะเป็นแม่ค้าท าเอง
ครับเพราะท าแล้วก็ทิ้งเศษต่างๆ ลงท่อท าให้ท่ออุดตัน เราต้องลงใน
พ้ืนที่ตรงนั้นให้เขาแก้ข่าวให้เรา ก็ขอให้ท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

 

 นายจิรศักดิ์ ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ  ส าหรับประเด็นที่เป็นข่าวออกมาก็จะเป็นข่าวผู้ที่ไม่หวังดี ก็
อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ช่วยแก้ข่าวให้ด้วยครับ ก็ทางส านักงาน
ปลัดก็ได้ออกท าความสะอาด Big Cleaning Day บ่อยครั้ง พ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อต่างๆ เ พ่ือป้องกันโควิด -19 ก็เป็นผู้ ไม่หวังดีครับในด้าน
พฤติกรรมต่างๆ ทางคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ ทางผู้น าท้องที่
ก็เข้าสังเกตการบุคคลนี้เป็นประจ า เพราะบุคคลนี้ค่าไฟฟ้าในตลาดก็ยัง
ไม่ช าระ ค่าห้องแถว ในส่วนของท่ออุดตันกระผมได้ปรึกษากับเจ้า
พนักงานจัดเก็บได้ผู้ดูแลตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ว่าจ้างผู้ประกอบการ
มารื้อท่อบริเวณตรงที่เกิดปัญหาตรงตลาดขายปลาและด้านหลัง 
ประมาณ 1 เดือนแล้วก่อนที่จะเป็นข่าว คือทางผู้ประกอบการไม่
ช่วยกันดูแลรักษา ครับทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบไม่ได้
เข้าไปดูแลอย่างที่เป็นข่าวครับ ก็ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยครับ กระผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บเงินค่าเช่า
ครับ ทุกอย่างก็เป็นข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาฝากท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ทราบด้วย ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสามารถ ทองมวล เลขานุการสภาฯ ครับ 
 ประธานสภาฯ 
 

นายสามารถ  ทองมวล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่ าน  ครั บ   มี ผู้ ป ร ะกอบการประมาณ 2  รายที่ ไ ม่ ค่ อยกั บ
ผู้ประกอบการท่านอ่ืนๆ ซักเท่าไหร่นัก  
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อีกเรื่องกระผมก็จะขอแจ้งที่ประชุมสภาฯ กระผมจะขอลาไปรับการ
ตรวจรักษาอาการป่วยในช่วงเวลาถัดจากนี้ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านสมบัติ  แสนภพ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ การที่ทางรองปลัด อบต.หมากเขียบ ได้ชี้แจงทางท่ีประชุมสภาฯ ใน 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2 รายละเอียดการบริหารจัดการเรื่องตลาดที่ฟังมาคร่าวๆ ทางผู้น า

ท้องที่ๆ อยู่ในพ้ืนที่ได้ทราบ เขาก็มองเห็นเราๆ ก็มองเห็นเขา ก็คงมีผู้
หวังดีไม่กี่รายที่จริงแล้วเรื่องตลาดเราก็ท าเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง
ภายในต าบลหมากเขียบของเราให้มีการซื้อขายให้อยู่ดีกินดีให้มีรายได้
เสริมนั้นคือจุดประสงค์ของเรา แต่มีบุคคลไม่กี่คนตามที่ทราบ ยังมีการ
ค้างช าระค่าไฟฟ้าอยู่ กระผมอยากเรียนให้ที่ประชุมเราทราบว่า 
ความรู้สึกของกระผมเราบริหารจัดการที่ดีมีกฎระเบียบถูกต้อง เราก็
แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ ถ้าท่านไม่เต็มใจที่มาประกอบการก็ต้อง
สละสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการท่านอ่ืนเข้ามาประกอบการครับ ไม่ใช่สร้าง
ปัญหาและความเดือดร้อน ครับ ต้องเอากฎหมายเข้าว่าเราก็มีอยู่แล้ว 
ครับ เราต้องบริหารจัดการให้ได้ครับกระผมขอฝากไว้ด้วยครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ ๒  กระผมก็เห็นด้วยกับ 
  ประธานสภาฯ ท่าน เรามีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องตลาด มีระเบียบ

กฎหมาย ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม  เชิญท่านสมพล มรรคนา 
เจ้าของพ้ืนที่ ครับ 

 

นายสมพล มรรคนา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 7 บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ กระผมนายสมพล  มรรคนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 ในเรื่องตลาด
บ้านนิคมห้วยคล้านั้นกระผมเองก็ไม่ค่อยผ่าน พ่ึงได้รับข่าวจากทาง ส.
อบต.หมู่ที่ 2 ได้อภิปราย ครับ กระผมก็เข้าไปจับจ่ายในตลาดอยู่บ้าง
แต่ไม่มีใครสอบถามมากระผมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการตลาดบ้านนิคม
ห้วยคล้าก็เลยไม่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร กระผมก็ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในเรื่องการประมูลการบริหารจัดการ
ตลาดบ้านนิคมว่ามีท่านใดสนใจหรือไม่ก็มี 1 ท่านที่สนใจในการ
ประมูลครับ จะเข้ามาสอบถามรายละเอียดจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบประมาณสัปดาห์หน้า กระผมก็จะติดตามให้และ
จะแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมพล  มรรคนา ส.อบต.หมู่ที่ 2 ครับ เพราะเรื่องนี้เกิด 
  ประธานสภาฯ มาโดนร้องเรียนได้ไม่นานออกสื่อออนไลน์ ท าให้เสื่อมเสียทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบครับ ในการเข้าไปดูแลในด้านการล้าง
ตลาด ด้านการฉีดพ่นยาป้องกันโควิด-19 ด้านการจ้างผู้ประกอบมา
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ล้างท่อ อาจติดตรงที่เรื่องส่วนตัวหรือไม่ครับ ก็มีแค่ไม่กี่คน มีท่าน
สมาชิกสภาท่านใดอีกหรือไม่ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่าน
รองปลัด อบต.หมากเขียบ ครับ 

 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ  ส าหรับวันพรุ่งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้
จัดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้
ประจ าปีในเวลา 08.30 น. ณ ร่องค า บ้านกลาง หมู่ที่ 3 โดยมี
นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  ก็ขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยแต่งกายชุดจิตอาสาหรือชุดเสื้อสีเหลือง 
ณ ร่องค า บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ในวันพรุ่งนี้ ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ เชิญท่านสมบัติ  แสนภพ ครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายสมบัติ  แสนภพ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 2 บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ กระผมนายสมบัติ  แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 กระผมขอ
เพ่ิมเติมในเรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า ในเรื่องผู้ประมูลกระผมคิด
ว่าการบริหารจัดการตลาด ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการประมูล คือผู้รับ
การประมูลนั้นจะไม่ยอมเสียเปรียบกับผู้ประกอบการต้องมีสัญญาที่ผู้
ประมูลต่อผู้ประกอบการ ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบก็ไม่ต้องมารับภาระ การบริหารจัดการคงจะง่ายขึ้น
ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านสมบัติ  แสนภพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 เชิญท่านประเสริฐ  สุข 
   ประธานสภาฯ เกษม 
   

นายประเสริฐ  สุขเกษม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ กระผมนายประเสริฐ  สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ 4 อยู่ใน
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ ในเรื่องของตลาดก็ฝากมายังเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินการหาผู้ประกอบการมาประมูลตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า 
ทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดเป็นของพ่ีน้องประชาชนและคนส่วนมากหากเราจะ
ด าเนินการเราต้องค านึงถึงระเบียบข้อบัญญัติของต าบลไปดูที่ตรงนี้ว่า
ข้อบัญญัติได้ตราไว้หรือไม่การที่เราจะให้บุคคลภายนอกเข้ามาประมูล
หากเราจะด าเนินการเราต้องอิงไปทางกฎระเบียบมันมีบุคคลไม่หวังดี
อยู่แล้วการที่เราจะท าอะไรหากในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
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มันไม่ขัดและสามารถให้คนนอกเข้ามาประมูลตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญเรา
อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็ขอฝาก
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของระเบียบกฎหมาย ไม่ให้มี
ปัญหาตามมา เราก็รู้กันดีอยู่แล้วในเรื่องของผู้ไม่ประสงค์ดี 

  อีกเรื่องในกิจกรรมโครงการปลูกป่านี้ กระผมก็คงไม้ได้เข้า
ร่วมครับ เพราะติดภารกิจ ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

นายเสถียร  นนทะเสน   ขอบคุณท่านประเสริฐ  สุขเกษม  เชิญท่านอุทัศ  พลเขตต์ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายอุทัศ  พลเขตต ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
  ส.อบต.หมู่ที่ 5  บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ กระผมนายอุทัศ  พลเขตต์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 กระผมจะขอ
เพ่ิมเติมในเรื่องของตลาด ครับ คือคราวการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 
ทางนิติกร ได้มาชี้แจงในเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ เรื่องตลาด ไปแล้ว กระผมขอสนับสนุนแนวคิดของท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ครับ จะได้หมดปัญหาในการบริหารจัดการตลาดบ้าน
นิคมห้วยคล้า ครับ   

 

นายเสถียร  นนทะเสน ขอบคุณท่านอุทัศ  พลเขตต์ เรื่องของตลาดเราก็ได้ปรึกษากันมาแล้ว 
  ประธานสภาฯ หลายครั้งแต่ติดตรงที่ ข้อกฎหมายการช าระค่าเช่าอยากให้ทาง

เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันก่อนครับ 
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ ในเรื่องการประมูล เป็นระเบียบการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย 
สามารถจะด าเนินการได้เลยครับ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ก็เป็นคณะกรรมการ
ในชุดนี้ด้วยเช่นกัน เป็นทางท่านนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้
แต่งตั้งครับ การจัดหารประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย หากจะมีการด า เนินการต้องให้
คณะกรรมการดังกล่าวยกมือให้ด าเนินการได้ ครับ ไม่ว่าจะเป็นตลาด 
กิจการโรงโมปูน เซเว่น ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
  ประธานสภาฯ เชิญครับ กระผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาในเรื่องการเก็บภาษีของอู่ซ่อม

รถบริเวณ กิโลเมตรที่ 8 ที่ยังเจ้าของที่ไม่ได้โอนกันก็ให้หลานมาท า
เป็นอู่ซ่อมรถ ภาษีก็สูงหน้าสี่พันกว่าบาท ตอนนี้เจ้าของโฉนดที่ดินเป็น
คนจ่ายภาษี กระผมก็ให้ค าตอบไม่ได้ จึงน ามาสอบถามผู้อ านวยการ
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กองคลัง ท าไมภาษีปีนี้สูงมากเป็นเพราะเหตุใด เชิญท่านผู้อ านวยการ
กองคลัง ได้ชี้แจงครับ 

 

นางสาวจิราพร พูลอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
ผู้อ านวยการกองคลัง บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน คะ ดิฉันนางสาวจิราพร  พูลอ่อน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  

 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ด าเนินเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้เก็บนอกเหนือจาก
ระเบียบทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ท าการประเมินภาษีตามระเบียบฯ  

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ  
  ประธานสภาฯ  
 

นายจิรศักดิ์  ปัญญาคม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
รองปลัด อบต.หมากเขียบ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับการเก็บภาษีปีนี้จะมากกว่าทุกปี ครับ ภาษีป้ายตามขนาด
ของป้าย ทางรัฐบาลก็ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ค้ารายย่อยแล้ว
จะมีมาตรการปรับลดภาษีหรือไม่ต้องดูปีงบประมาณหน้าครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน เชิญท่านประทีป รักชาติ รองนายก อบต.หมากเขียบ 
  ประธานสภาฯ 
 

  นายประทีป  รักชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การ 
รองนายก อบต.หมากเขียบ บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ครับ ในเรื่องของการเก็บภาษีก็ขอความร่วมมือทางสมาชิกสภาฯ  
ได้ชี้แจงกับร้านค้าผู้ประกอบการทางเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารเป็นชื่อ
เจ้าของโฉลดที่ดิน ครับ 

 

นายเสถียร  นนทะเสน มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดหรือไม่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   ประธานสภาฯ หากไม่มีกระผมจะขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หมากเขียบได้พูดคุยปรึกษาหารือกับทางท่านสมาชิกสภาฯ เชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ครับ 

 

 นายแสวง  เชื้อทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
นายก อบต.หมากเขียบ ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ  

เรื่องกู้เงินธนาคารก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับกระผมก็จะ
ปรึกษาทางนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่ง 

เรื่องของตลาดบ้านนิคมห้วยคล้า กระผมก็ได้ไปปรึกษาทาง
ทนายความแล้วการน าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าใครเอานักข่าวมาก็ให้ทางรองปลัด อบต.หมาก
เขียบ ได้จัดท าเอกสารพร้อมภาพประกอบให้ทางผู้น าท้องที่ทราบว่า



~ 12 ~ 
 

เราได้ด าเนินการเมื่อไหร่อย่างไรเป็นข้อมูลจริงที่เราได้ด าเนินการเราจะ
ท าหรือไม่ครับ จะรุนแรงไปหรือไม่หากกระท าให้จะท าให้ผู้ร้องเรียน
ทางสื่อติดคุกได้ครับและผู้ที่น าข้อมูลไปลงสื่อออนไลน์นั้น ไม่มีชื่อของ
ผู้ประกอบการภายในตลาดนิคมห้วยคล้า ใช้สิทธิ์ของผู้ประกอบการ
ท่านอ่ืนอีกทีหนึ่ง ก็ให้ท่านรองปลัด อบต.หมากเขียบ ท ารายงาน
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาร้องเรียนหรือไม่อย่างไร การ
ซ่อมแซมต่างๆ ไฟฟ้าประปาท าทุกอย่างทุกเรื่อง ครับ ท ารายงานเข้า
มาและน าไปแจ้งความสาเหตุท าให้เราเสียหาย ครับ หรือต้องหารือกัน
ก่อนหากต้องด าเนินการแก้ข่าวให้ก่อน ถ้าหากไม่แก้ข่าวเราจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เอาแบบนี้หรือไม่ ครับ เจตนาที่
เราสร้างตลาดนี้ขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบได้มี
อาชีพมีรายได้ด ารงชีพ ช่วยทางราษฎรมาตลอดในเรื่องของค่าเช่า
ต่างๆ ฝากทางรองนายก อบต.หมากเขียบ และท่านรองปลัด อบต.
หมากเขียบ ครับ  เรื่องของการประมูลก็ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้คิดไตร่ตรองดูวามันพ้นมือของเราไปหรือไม่ครับ กลัวย้อนกลับมา 
ต้องท าการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา 
หากจะเกิดปัญหาแบบนี้กระผมก็คงไม่ด าเนินการสร้างขึ้นมา มีปัญหา
เอาก็แก้ไขกันไป ครับ 

เรื่องปลูกป่าหากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ติดภารกิจก็เชิญร่วม
กิจกรรม ณ ร่องค า บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ครับ 

ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ท า
หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ทราบในกา
ด าเนินการจัดเก็บภาษีในปีนี้ว่าไม่เหมือนเดิมกับปีที่ผ่านมาเก็บภาษีฯ
ในระบบใหม่ ครับ 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมากระผมก็ได้ไปขึ้นศาล
ปกครองที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของเราได้ย้ายไปที่
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไม่ได้รับ
เงินเดือนประมาณเกือบสามปี ครับ ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ฟ้อง
องค์การบริหารส่วนต าบล ฟ้องเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้วย ศาลชั้นต้นตัดสินให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ รับเจ้าหน้าที่รายนั้นกลับสังกัดและให้
จ่ายเงินเดือนค่าชดเชยต่างๆ เป็นเงินประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท 
ซึ่งจริงๆ แล้วเราด าเนินการถูกทุกขั้นตอน ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ ได้ท าเอกสารเข้าไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไป
ฟังค าพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องกลับค าพิพากษา
ของศาลชั้นต้นตัดสินเราไม่ต้องชดใช้เงินค่าชดเชยต่างๆ จะเป็นทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เป็นผู้ชดใช้แทนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ที่ทางส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ไม่ด าเนินการให้ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ละเลย ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเราครับ  ทางศาล
ปกครองสูงสุดให้ทางศาลปกครองชั้นต้นไปแก้ไขค าสั่งใหม่ ครับ 
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กระผมเลยกลับมามองดูตลาดบ้านนิคมห้วยคล้าของเรา จะเป็น
เหมือนกันหรือไม่ ครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางร้านขายปลาไปขาย
ทางปลายท่อได้หรือไม่บริเวณร้านซ่อมรถครับ ถึงจะท าให้ท่อไม่ตัน 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับ กระผมก็มีเรื่องที่จะพูดคุย
ปรึกษาหารือกับทางสมาชิกสภาฯ เพียงเท่านี้ครับ 

   

นายเสถียร  นนทะเสน ก็ขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้ตอบข้อซักถาม 
   ประธานสภาฯ ของสมาชิกสภาฯ ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอีกหรือไม่ หากไม่

มีกระผมจะขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ในวันนี้ครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
 

นายเสถียร  นนทะเสน  กระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ประธานสภาฯ  หมากเขียบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ ๑) ครับ 

กระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ   
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ปิดประชุม   เวลา 11.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)     สามารถ  ทองมวล ผู้จดบันทึกการประชุม  
           (นายสามารถ  ทองมวล) 

                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                        (ลงชื่อ)       ประเสริฐ  สขุเกษม      ประธานกรรมการ 
                                                   (นายประเสริฐ  สุขเกษม) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 4 
 

 

       (ลงชื่อ)        ประถม   เนาวรัตน์       กรรมการ 
                                                  (นายประถม   เนาวรัตน์) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 8 
 

 

                                        (ลงชื่อ)       สมบัติ  แสนภพ          กรรมการ 
                                                    (นายสมบัติ  แสนภพ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  หมู่ที่ 2 


