
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4    

วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐  น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

........................................................ 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่

ที ่
บ้าน ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ประธานสภา ฯ ๖ ดอนแดง เดชอุดม เสนารักษ์  
๒. นายเหรียญ  ยางไชย รองประธานสภาฯ ๙ โนนสวาท เหรียญ ยางไชย  
๓. นายเธียรชัย พรหมทัน เลขานุการสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  
๔. นายคำไผ่  ลือชัย ส.อบต. ๑ ศรีวิชัย คำไผ่  ลือชัย  
๕. นายทองเพ็ชร  ไชยสุระ ส.อบต. ๑ ศรีวิชัย ทองเพ็ชร  ไชยสุระ  
๖. นายสถิตย์  ลูกเงาะ ส.อบต. ๒ โนนอุดม สถิตย์  ลูกเงาะ  
๗. นายทองใบ  กองตุ้น ส.อบต. ๒ โนนอุดม ทองใบ  กองตุ้น  
๘. นายปรีชา  วงศ์ษาราช ส.อบต. ๓ แก้ง ปรีชา  วงศ์ษาราช  
๙. นางสุนันทา  บุญชิต ส.อบต. ๓ แก้ง สุนันทา บุญชิต  

๑๐. นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ส.อบต. ๔ หัวนา สกล  ช่วยจันทร์ด ี  
๑๑. นางไพวัลย์  สารสวัสดิ์ ส.อบต. ๔ หัวนา ไพวัลย์  สารสวัสดิ์  
๑๒. นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ส.อบต. ๕ ขัวสูง พิเชษฐ์ แสนอุบล  
๑๓. นายเด่นชัย  เหง้าน้อย ส.อบต. ๖ ดอนแดง เด่นชัย  เหง้าน้อย  
๑๔. นายสงวน  สุเทว ี ส.อบต. ๗ โคกสะอาด สงวน  สุเทว ี  
๑๕. นายวรเพ็ญ  อุปสัย ส.อบต. ๘ ห้วยแสง วรเพ็ญ  อุปสัย  
๑๖. นายอุดร  บุตรเพ็ง ส.อบต. ๘ ห้วยแสง อุดร บุตรเพ็ง  
๑๗. นายสุรพล  พิมพ์ขวา ส.อบต. ๙ โนนสวาท สุรพล  พิมพ์ขวา  
๑๘. นายจันทะจร  สีลาดเลา ส.อบต. ๑๐ ดอนแดงน้อย จันทะจร  สีลาดเลา  
๑๙. นายร่มเย็น  กองแก้ว ส.อบต. ๑๐ ดอนแดงน้อย ร่มเย็น  กองแก้ว  
๒๐. นายคมกริช  ทุมมนตรี ส.อบต. ๑๑ ร่มเย็นพัฒนา คมกริช ทุมมนตรี  
๒๑. นายอ่อนศรี  เรียงจนัทร์ ส.อบต. ๑๑ ร่มเย็นพัฒนา อ่อนศรี  เรียงจันทร์  
๒๒. นายเฉลียว  บุญเฮ้า ส.อบต. ๑๒ นาเกษตร เฉลียว  บุญเฮ้า  
๒๓. นายจันทร์เพ็ญ  ยิ่งยืน ส.อบต. ๑๒ นาเกษตร จันทร์เพ็ญ  ยิ่งยืน  
๒๔. นายสมพงษ์  บุตรเพ็ง ส.อบต. ๑๓ ขัวสูงสวรรค์ สมพงษ์  บุตรเพ็ง  
๒๕. นายเปรียบ  เวียงคุต ส.อบต. ๑๓ ขัวสูงสวรรค์ เปรียบ  เวียงคุต  
๒๖. นายปรีชา  โคตรปัญญา ส.อบต. ๑๔ ชัยเจริญ ปรีชา  โคตรปัญญา  
๒๗. นายไพทูร  ศรีโนนยาง ส.อบต. ๑๔ ชัยเจริญ ไพทูร  ศรีโนนยาง  
๒๘. นายศิริรัตน์  ไฮวัง ส.อบต. ๑๕ แก้ง ศิริรัตน์  ไฮวัง  
๒๙. นายไพวัลย์  ขุนโสภา ส.อบต. ๑๕ แก้ง ไพวัลย์  ขุนโสภา  
๓๐. นายบัวรินทร์  ลาดเลียง ส.อบต. ๑๖ โนนอุดม บัวรินทร์  ลาดเลียง  

 
 
 



 ๒ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ นายก อบต.ศรีวิชัย พรชัย  วงศ์อุดมศิลป์  
๒. นายกำจัด  นามวงษา รองนายก อบต.ศรีวิชัย กำจัด นามวงษา  
๓. นายถวัลย์  ทุมมนตรี รองนายก อบต.ศรีวิชัย ถวัลย์  ทุมมนตรี  
๔. นายกังวาน  จันทมาลา เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย กังวาน  จันทมาลา  
๕. นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน  วรรณวาส  
๖. นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
๗. ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย ไชยยศ  
๘. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผอ.กองการศึกษาฯ ฉวีวรรณ  แก้วพรม  
๙. นายศักดิ์สิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  

๑๐. นางปิยพร จางวาง นวก.ศึกษาชำนาญการ ปิยพร จางวาง  
11. นางอนงค์ โพธิราช นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช  
๑2. นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
๑3. นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ วันทนา คำพันธ์  
๑4. นายศรายุทธ จันทร์คำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศรายุทธ จันทร์คำ  
๑5. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  
๑6. นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์ดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์ดี  

  
ผู้รับฟังการประชุม    - ไม่มี -    
                              
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

  -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ( ฉบับที่  ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   
  -ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 

                              ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
         เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานกุารสภาฯ 
 



 ๓ 

                              ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                         ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ 
                                 บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย 
                                 กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้เป็นสี่สมัย ตาม 
                                 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
                                 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ในปีหนึ่ง  ให้มี 
                                 สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ 
                                 กำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนตำบลกำหนด   

                                         สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา 
                                 ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 
    นอกจากนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก  
                                  ประจำปี พ.ศ.2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดวันเริ่มสมัย 
                                   ประชุมสามัญประจำปีถัดไป ( ปี พ.ศ.2564 ) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  

                                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
                                บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ 
                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  
                                จงึเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  
                                พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 มีกำหนด ๑๕ วัน    

                                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ   ณ   วันที่  ๒5  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

                       ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 
ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ  
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

การประชุมวันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๓๐ ท่าน 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไป 
 

 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดพิ้จารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4        
                              เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม 2564                              

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏ
ว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย
ดังกล่าวต่อไป 

  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
     (ลงชื่อ)     สกล  ช่วยจันทร์ด ี   ประธานคณะกรรมการ 
                                 ( นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ) 
                                 ส.อบต. ม.๔   
 

     (ลงชื่อ)    คมกริช  ทุมมนตรี     กรรมการ 
                      ( นายคมกริช  ทุมมนตรี ) 
                               ส.อบต. ม. ๑๑ 
 
     (ลงชื่อ)    ปรีชา  โคตรปัญญา     กรรมการ 
                                ( นายปรีชา  โคตรปัญญา )  
                               ส.อบต. ม.๑๔ 
 
     (ลงชื่อ)       อุดร  บุตรเพ็ง        กรรมการ 
                                   ( นายอุดร  บุตรเพ็ง ) 
                               ส.อบต. ม.๘ 
 
     (ลงชื่อ)      ร่มเย็น  กองแก้ว      กรรมการ 
                                  ( นายร่มเย็น  กองแก้ว )  
                                         ส.อบต. ม.๑๐ 
 
     (ลงชื่อ)     พิเชษฐ์  แสนอุบล      กรรมการ/เลขานุการ 
                                 ( นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ) 
                                              ส.อบต. ม.๕    
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นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
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ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี   
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  
จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖๓ โปรด
ยกมือขึ้นครับ    

 
มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชมุเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓       เรื่องญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   ๓.๑ ญัตติที่ ๑ ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโครงการ 
                               ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ( กองการศึกษา )  
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
                               รายการโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ขอเชิญท่านนายก 
                               องค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน 
                               การโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
                              งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย  
                              ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
                               โครงการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติดและแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ งบประมาณตั้งไว้ 300,000  
                               บาท งบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 227,000 บาท  
                               เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                               งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                               บ้านโคกสะอาด ขนาดความยาวรวม 120 เมตร สูง 1.30 เมตร รายละเอียดตาม 
                               ประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 24/2564  
                               งบประมาณ 227,000 บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                               บ้านโคกสะอาดปัจจุบันเป็นรั้วที่ทำการไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะไม่คงทนถาวร ดังนั้นเพื่อเป็นการ 
                               ป้องกันความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ จงึมีความจำเป็นต้องโอนลด 
                               งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน  
                              ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
                              ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและแข่งขันกีฬา 
                              อ่ืนๆ ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท โอนลด 
                              งบประมาณจำนวน 227,000 บาท  
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           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                              รายการค่าก่อสร้างรั้ว คสล. รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ขนาดความยาวรวม  
                              120 เมตร สูง 1.30 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด  
                              เลขที่ 24/2564 งบประมาณ 227,000 บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวด 
                             ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
                             ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ 
                             แข่งขันกีฬาอ่ืนๆ ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมแ่ผนงาน 
                             การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่า 
                             ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ขนาดความยาวรวม 120 เมตร  
                             สูง 1.30 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขที่  
                             24/2564 งบประมาณ 227,000 บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบให้โอน 
                             งบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
   ๓.2 ญัตติที่ 2 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโครงการ 
                              ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง ( กองการศึกษา ) 
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.2 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
                              รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง ( กองการศึกษา ) 
                              ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล  
                              ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
                              ประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
                              งานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  



 ๗ 

                               ดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                               รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้จำนวน  
                               200,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็น 
                               เงิน 118,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร 
                               ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม  
                               อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร สูง  
                               3.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตาม 
                               ประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด ( เลขท่ี  
                               25/2564 ) งบประมาณ 118,000 บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากอาคารศูนย์ 
                               พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง มีอายุการใช้งานมากว่า 10 ปี ทำให้ตัวอาคารมีสภาพที่ชำรุด 
                               ทรุดโทรม ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารไม่ม่ันคงแข็งแรง  
                               อาจเกิดอันตรายกับเด็กที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ และเพ่ือป้องกันความ 
                               ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงม ี
                               ความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและ 
                              นันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
                              เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริม 
                              ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้จำนวน 200,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ 
                              คงเหลือ 200,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 118,000 บาท  
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัการศึกษา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
                              เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง พ้ืนที่ปรับปรุง       
                              ไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก อาคารศูนย์ 
                              พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
                              ศรีวิชัยกำหนด ( เลขท่ี 25/2564 ) งบประมาณ 118,000 บาท 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนมุัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งาน  
                             กีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท 
                             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ 
                             ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้จำนวน 200,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 
                              เป็นรายการใหม ่แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัการศึกษา งบลงทุน คา่ที่ดิน 
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                              และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  
                              พ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 73.00 ตารางเมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก  
                              อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด ( เลขท่ี 25/2564 ) งบประมาณ 118,000 บาท ที่ประชุมมี   
                              ความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
   ๓.3 ญัตติที่ 3 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโครงการ 
                              ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ( กองการศึกษา ) 
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.3 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                              รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก้ง ( กองการศึกษา ) 
                              ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล  
                              ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
                              ประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
                              งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย  
                              ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
                              โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท  
                              ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 73,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 73,000 บาท 
   -โอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ 
                               นันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
                               เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริม 
                               ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้จำนวน 200,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ 
                               คงเหลือ 82,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 34,000 บาท   
                                     เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบั 
                               การศึกษา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย ์
                               พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อม 
                               เทคอนกรีตด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
                               และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด ( เลขที่ 26/2564 ) งบประมาณ 107,000  
                               บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง เปิดทำการมา                                                               
                               ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เดิมเป็นอาคารศาลาประชาคมบ้านแก้งและใช้เป็นศูนย์สาธิตของ 
                               หมู่บ้าน ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ปรับปรุงให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
                               แก้ง ชั่วคราวและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน มีเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการศึกษา/จัดประสบการณ์  
                              จำนวน 50 คน ปัจจุบันตัวอาคารมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมทั้ง 
                               ภายในและภายนอกอาคารไม่ม่ันคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายกับเด็กที่เข้ารับการอบรม 
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 ๙ 

                               เลี้ยงดูจัดประสบการณ์ และเพ่ือป้องกันความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ดังนั้น                    
                               เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมคีวามจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้ง 
                               จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวด 
                               ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
                               ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ 
                               แข่งขันกีฬาอ่ืนๆ ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 73,000  
                               บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 73,000 บาท 
   -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวด 
                               ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
                               ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
                               ประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้จำนวน 200,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 82,000  
                               บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 34,000 บาท   
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัการศึกษา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
                              เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  
                              ยาว 11.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมเทคอนกรตีด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง 1.70  
                              เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
                              รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด   
                              ( เลขที่ 26/2564 ) งบประมาณ 107,000 บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพจิารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณ 1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ   
                              หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
                              การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
                              และแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ  
                              73,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน 73,000 บาท 2.แผนงานการศาสนา  
                              วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
                              งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                              รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้จำนวน  
                              200,000 บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 82,000 บาท โอนลดงบประมาณเป็นเงิน  
                               34,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมแ่ผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
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                              เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร 
                              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 2.50 เมตร  
                              พร้อมเทคอนกรตีด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10  
                              เมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน 
                              ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด  ( เลขที่ 26/2564 ) งบประมาณ 107,000  
                              บาท ที่ประชุมมี ความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
  
   ๓.๔ ญัตติที่ ๔ ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อ  
                                เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตัง้ เก้าอ้ีสำหรับผู้บริหารแบบมีล้อเลื่อน โต๊ะ 
                                คอมพิวเตอร์ ถังต้มน้ำไฟฟ้าและเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ( สำนักปลัด )  
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.4 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                               เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง เก้าอ้ีผู้สำหรับบริหารแบบมีล้อเลื่อน  
                               โต๊ะคอมพิวเตอร์ ถังต้มน้ำไฟฟ้าและเครือ่งพ่นยาแบบสะพายหลัง ขอเชิญท่านนายก 
                               องค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน 
                               การโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 
   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จำนวน 5  
                              รายการ ดังนี้ 
   1.เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
                               งบประมาณก่อนโอน 2,446,124 บาท โอนลด 5,000 บาท คงเหลือ 2,441,124  
                               บาท  
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบม ี
                               ขาตั้ง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   1.มีความแม่นยำ : 10.2 องศา ( 32-420 วางไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงาน 30 นาที 
                                  ก่อนใช้งาน )  
   2.สัญญาณเตือนอัตโนมัติผิดปกติ : กระพริบ / เสียง DI Di 
   3.ระยะการวัดอัตโนมัติ 5cm – 10 cm 
   4.หน้าจอ : จอแสดงผลดิจิตอล 
   5.วิธีชาร์จ : ชาร์จ USB หรือแบตเตอรี่ 4xAAA 
   6.วิธีการติดตั้ง : ขอเกี่ยวตะปู , กาวสองหน้าติด , ตัวยึด 
   7.อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม : 10C - 40C ( แนะนำ 15C – 35C ) 
   8.ช่วงการวัดอินฟราเรด : 0 – 500 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรวีิชัย  
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   9.เวลาตอบสนอง : 0.5 วินาที 
   10.Input : DC 5V 
   11.น้ำหนักสุทธิ : 260g 
   12.ขนาดแพ็คเกจ 170*112*112 มม. 
   13.สแตนด์บาย : ประมาณหนึ่งสัปดาห์ 
   โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยในขณะนี้ 
                               ยังไม่ดีข้ึน ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง  องค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบกับ 
                               เครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้จัดซื้อไปแล้วก่อนหน้าที่ไม่เพียงพอในการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่ 
                               จะต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม 
 
   2.เก้าอ้ีสำหรับผู้บริหารแบบมีล้อเลื่อน ( นายก อบต. , รองนายก อบต. 2 คน ,  
                                เลขานุการนายก อบต. , ประธานสภา , เก้าอี้ประธานสภาห้องประชุม )  
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
                               งบประมาณก่อนโอน 2,441,124 บาท โอนลด 30,000 บาท คงเหลือ 2,411,124  
                               บาท  
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                               รายการเก้าอ้ีสำหรับผู้บริหารแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๖ ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน  
                               30,000 บาท  
   โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากเก้าอ้ีสำหรับผู้บริหารและประธานสภา มีอายุการใช้งาน 
                               มานานกว่า 8 ปี โดยทุกท่านจะสังเกตได้จากต้ังแตทุ่กท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งทีอ่งค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยังไม่เคยมีการจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผู้บริหารและในส่วนของสภา  
                               อบต. ปัจจุบันมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้อง 
                               จัดซื้อใหม่เพ่ือทดแทนของเก้าอ้ีเดิมที่ชำรุด  
 
   3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
                               งบประมาณก่อนโอน 2,411,124 บาท โอนลด 5,000 บาท คงเหลือ 2,406,124  
                               บาท 
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                               รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ ( โต๊ะเหล็กด้านบนเป็นกระจก ) มีรายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง  
                               75 ซม.ยาว 200 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท 
   โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
                               ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กรณีที่มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร 
                               มาใช้งานในสำนักงาน ส่วนใหญ่จัดซื้อเฉพาะคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่อง 
                               สำรองไฟฟ้าเท่านั้น ไม่เคยมีการจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่มีโต๊ะสำหรับ 
                               วางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร  
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                              ส่วนใหญ่จึงมีการจัดวางไว้ที่โต๊ะทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมกับแฟ้มเอกสาร ทำให้ 
                              กีดขวางพ้ืนที่การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
                              เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์    
 
   4.ถังต้มน้ำไฟฟ้า 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดอืนพนักงาน  
                               งบประมาณก่อนโอน 2,406,124 บาท โอนลด 14,000 บาท คงเหลือ 2,392,124  
                                บาท 
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                               รายการถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.ถังต้มน้ำไฟฟ้า 30 ซม. ( ความจุ 22.5 )  
   2.ถังต้มน้ำสามารถปรับอุณหภูมิได้และจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้ เพ่ือ 
                                  ถนอมอายุฮีทเตอร์ มีฮีทเตอร์ติดตั้งอยู่ภายในถังต้มน้ำ 
   3.ภายนอกมีหลอดแก้วบอกระดับน้ำภายในถัง 
   4.ที่จุกฝามีท่ีระบายได้ น้ำเปิดและปิดได้โดยการหมุน หจูับข้างคูลเลอรห์ุ้มแบ็คกาไลท์   
                                  กันร้อนสำหรับเคลื่อนย้าย 
   5.ภายนอกถังต้มน้ำจะร้อนมากจงึพร้อมผ้าหุ้มกันความร้อน เพ่ือป้องกันมือไปสัมผัสโดน 
   โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากในการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ของ 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย หรือกรณีที่หน่วยงานอื่นมาใช้ห้องประชุมหรือขอใช้ 
                               สถานที่จัดประชุม จะใช้ถังต้มน้ำร้อนสำหรับต้มน้ำร้อนเพ่ือชงกาแฟ ชา โอวัลตินหรือ 
                               เครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม แต่เนื่องจากถังต้มน้ำร้อนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีขนาดเล็ก  
                               อายุการใช้งานมานานหลายปีและมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม เวลาต้มน้ำต้องใช้ผ้ารองไว้ 
                               เพราะว่ามีน้ำรั่วซึมออกมาตลอดเวลา และเกรงว่าจะเกิดกระแสไฟฟ้าช๊อต รั่วหรอืถูกไฟดูด 
                               เวลาใช้งาน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นควรให้มีการจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าใหม่เพ่ือ 
                               ทดแทนของเดิมท่ีชำรุด   
 
   5.เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
                               งบประมาณก่อนโอน 2,392,124 บาท โอนลด 48,000 บาท คงเหลือ 2,344,124  
                               บาท  
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ขนาด 16 ลิตร จำนวน  
                               32 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
    โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากช่วงนี้เข้าฤดูแล้ง ที่ผ่านมาในเขตพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัยเกิด 
                               อัคคีภัยบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์มากกว่าไฟป่าจากธรรมชาติ ทำให้เกิด 
                               ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งท่ีผ่านมามีการจัดฝึกอบรมบุคลากร  
                               ประชาชนในพื้นท่ีและการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังไฟป่าอยู่ตลอดเวลาแต่สถานการณ์ 
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                               ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าท่ีควรจะเป็น รถดับเพลิงของ อบต.ศรีวิชัย มีเพียง 1 คัน บางครั้งไฟไหม้ 
                               พร้อมกันหลายจุด หลายหมู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถออกระงับเหตุหรือสกัดเพลิงได้อย่าง 
                               ทันท่วงที บางจุดอยู่ในป่ารก หรืออยู่กลางทุ่งนา บางแห่งถนนแคบ รถดับเพลิงไม่สามารถ 
                               เข้าออกได้ หรือบางครั้งรถเข้าได้แต่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจไม่ 
                               ปลอดภัยหรือกลับออกมาไม่ทัน ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้รับรายงานเรื่องสถานการณ์ไฟป่า 
                               จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดและหาแนวทางการ 
                               แก้ไขปัญหาโดยมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังเพ่ือแก้ไขปัญหา 
                               เรื่องการเข้าพ้ืนที่ไม่ได้ เช่นป่าลึก หรืออยู่กลางทุ่งนา ที่รถเข้าไม่ได้ พนักงานดับเพลิงหรือ 
                               ประชาชนจะได้สามารถช่วยกันดับไฟแทนการใช้รถดับเพลิงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงขณะนี้อยู่ 
                               ระหว่างการประเมินสถานการณ์ว่าควรเก็บไว้ที่ อบต.หรือเก็บรักษาไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ว่า 
                               แนวทางใดจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงและทันท่วงทีกว่ากัน โดยอาจ 
                               ให้หมู่บ้านทำหนังสือหรือบันทึกข้อตกลงยืมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้งานเป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็น 
                               การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงเห็นควรมีการโอนงบประมาณเพ่ือ 
                               จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 5 รายการข้างต้น รวมเป็นเงิน 
                             งบประมาณจำนวน 77,000 บาท ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบให้โอน 
                             งบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
  
   ๓.๕ ญัตติที่ ๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการติดตั้ง   
                                      กล้องวงจรปิดและตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน  
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
                               รายการติดตั้งกล้องวงจรปิดและตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิาร                                                                
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการแก้ไข 
                               เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครัง้นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
                               ประกอบการพิจารณา 
 
   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
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 ๑๔ 

                              เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
                               รายการติดตั้งกล้องวงจรปิดและตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
   ข้อความเดิม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการติดต้ัง 
                               กล้องวงจรปิด มีรายละเอียดดังนี้ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบปรับ 
                               มุมมอง แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ 
                               คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561  
                               งบประมาณท่ีตั้งไว้ 48,000 บาท  
   ข้อความใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ 
                               จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง เพื่อใช้สำหรับงานรักษาความ 
                               ปลอดภัยภายในสำนักงานทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 3.6 mm 2.0mp / HDCVI / IR 30m / IP 66  
                                  จำนวน 6 ตัว  
     -พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 จุด 
     -สาย LAN CCTV จำนวน 100 เมตร 
     -อุปกรณ์ติดตั้ง 
     -Power Supply 30A จำนวน 1 อัน 
     -Hard Disk CCTV 1 TB จำนวน 1 ลูก 
     -ตัวบันทึกข้อมูล 8 CH NVR จำนวน 1 ลูก 
     -TV LED Smart TV 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
     -ขายึด TV ติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
     -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 
     -เซ็ตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 จุด 
   งบประมาณท่ีตั้งไว้ 48,000 บาท  
   โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
                               รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 9 เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด ตาม 
                               รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิดจะมีกล้องหลัก 4 ตัว และเป็น 
                               รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของปี 2561 ซึ่งเป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบบั 
                               เดิม ปัจจุบันมีจุดอับ จุดเสี่ยงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องการใช้กล้องวงจรปิด 6 ตัว จึง 
                               เป็นที่มาของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากได้กล้องวงจร- 
                               ปิด ที่มรีายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดีขึ้นและได้กล้องเพ่ิมเติมจาก 4 ตัว เป็น 6 ตัว ใน 
                               งบประมาณท่ีเท่าเดิมคือ 48,000 บาท จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                               คำชี้แจงงบประมาณรายการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังกล่าว 
 
   2.ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน  
   ข้อความเดิม 
   เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 45.70 ซม. สูง 190 ซม.  
                               จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,000 บาท   
 
 



 ๑๕ 

   ข้อความใหม่ 
   เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน แบบกระจก ขนาด 4 ฟุต เป็นเงิน 5,000 บาท 
   โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
                               รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 13 เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน  ขนาด 
                               กว้าง 120 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 90 ซม. จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,000 บาท แต่ 
                               หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนได้  
                               เนื่องจากไม่มีสินค้าลักษณะ ปริมาณ คุณภาพดังกล่าวในท้องตลาด  จึงมีความจำเป็นต้อง 
                               ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการ   
                               ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน ขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถจัดซื้อได ้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำ 
                               ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ 
                               อนุมัติของสภาท้องถิ่น                  
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรวีิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติแก้ไข 
                             เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน จำนวน 2 รายการ คือรายการติดตั้ง 
                             กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและรายการตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน ทีป่ระชุมมีความเห็นอย่างไร หาก 
                             เหน็ชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนรายการ 
                             ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
   ๓.๖ ญัตติที่ ๖ ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อ 
                                     เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ    
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.6 เรื่องขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                               เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 
                               ศรวีิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผลความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้ง 
                               นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่า 
                              สาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
                              19,518.50 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 5,200 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย 
                           เป็นรายการใหม ่แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                            รายการเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที ) ราคา 2,600 บาท จำนวน  
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 ๑๖ 

                              2 เครื่อง เป็นเงิน 5,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ( ppm) 
   -มีหน่วยความจำ ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
   -มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
   -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  
                                โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากกองคลงั องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีภารกิจ 
                                และอำนาจหน้าที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษ ีที ่
                                จะต้องปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษีใหม่ตามระเบียบกฎหมายใหม่ รวมถึงงานพัสดุและ 
                                ทะเบียนทรัพย์สินที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  
                                และการจัดทำนิติกรรมสัญญา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องพิมพ์เอกสาร แต่ 
                                เครื่องพิมพ์เอกสารที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมากว่า 6-7 ปี ทำให้มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม  
                               การซอ่มบำรุงสามารถทำได้แต่ไมคุ่ม้ค่าเมื่อเทียบการการจัดซื้อใหม่ ประกอบกับ 
                               เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในแง่การปฏิบัติงานและหรือการ 
                               ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทำให้การทำงานและการบริการประชาชนเกิด 
                               ความล่าช้า ไม่คล่องตัว ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 
                               ดังกล่าวจงึมคีวามจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                               แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) งบประมาณ    
                               ตั้งไว้ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 19,518.50 บาท โอนลดงบประมาณในครั้งนี้  
                               จำนวน 5,200 บาท  
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
                              เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที ) ราคา 2,600 บาท จำนวน 2  
                              เครื่อง เป็นเงิน 5,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ( ppm) 
   -มีหน่วยความจำ ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
   -มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
   -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ทีท่ำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให ้
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้า 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๑๗ 

                             ไมมี่ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)  
                             งบประมาณ ตั้งไว้ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 19,518.50 บาท โอนลด 
                             งบประมาณ จำนวน 5,200 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงานบริหารทั่วไป                                                             
                             งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  
                             ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที ) ราคา 2,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,200 บาท ที ่                             
                             ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึน้ครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
          ๔.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
                                 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
                                 พ.ศ. ๒๕๖5  
 
                              การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี ผมขอเชิญท่าน 
                                เลขานุการสภา อบต.ศรีวิชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                             อบต. ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย 
                             สามญัประจำปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
                             ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ บัญญัติว่าในปีหนึ่งให้มี 
                             สมัยประชุมสามญัสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
                             แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                             กำหนด 

        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  
                             ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัย 
                             ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
                             และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
                             นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้ 
                             บังคับโดยอนุโลม 
         เมือ่สภาทอ้งถิ่นมีมติแลว้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 
                             พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามญัประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุม  
                             สามญัประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม 
                             สามญัประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา 
                             ท้องถิน่นำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
           
          หลังจากที่เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบ กฎหมายแล้วมีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะ 
                             แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพ่ิมเตมิหรือไม่   
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ           
 



 ๑๘ 

                            เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                            ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี ส.อบต.ม.๔ บ้านหัวนา ขอเสนอ 
                            ให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 มี ๔ สมัย สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
                             ๒๕๖4 ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖4 – ๓๐ เมษายน ๒๕๖4 มีกำหนด ๑๕ วัน 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายบัวรินทร์ ลาดเลียง  ส.อบต.ม.๑๖ 
   ๒.นายสุนันทา บุญชิต  ส.อบต.ม.3 
 

                    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                              ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ ลูกเงาะ ส.อบต.ม.๒ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
                              ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  –  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4   
                                  มีกำหนด ๑๕ วนั  

 
ผู้รับรอง   ๑.นายจันทะจร สีลาดเลา  ส.อบต.ม.๑๐ 
   ๒.นายปรีชา โคตรปัญญา  ส.อบต.ม.๑๔ 
                                                                                                 

                             เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                             ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต.ม.๑๒ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยที่  
                              ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ระหว่างวันที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  –  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
                                  มีกำหนด ๑๕ วนั 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายพิเชษฐ์ แสนอุบล  ส.อบต.ม.๕ 
   ๒.นายสงวน สุเทว ี  ส.อบต.ม.๗ 
 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน กระผม 
                             นายอุดร บุตรเพ็ง ส.อบต.ม.๘ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5  
                             ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5  –  ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 มีกำหนด ๑๕ วนั 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายศิริรัตน์ ไฮวัง  ส.อบต.ม.๑5 
   ๒.นายวรเพ็ญ อุปสัย  ส.อบต.ม.๘ 
                                                                                                                                                                                                        
                             สรุปสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
                             พ.ศ.๒๕๖5 ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเสนอและมีผู้รบัรองถกูต้อง ดังนี้ 
   ๑. สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดสมัยประชุม ดังนี้ 
               สมัยทีส่อง เริ่มตั้งแต่วนัที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 –  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4  มี 
                                   กำหนด ๑๕ วนั 
             สมัยที่สาม เริ่มตัง้แต่วนัที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  –  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  มี  
                                   กำหนด ๑๕ วนั             
                                   สมัยที่สี ่เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  –  ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖4  มี 
                                   กำหนด ๑๕ วนั 

นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยนื 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑๒ 

นายสกล ช่วยจันทร์ด ี 
สมาชิกสภา อบต.ม.๔           
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายสถิตย์ ลูกเงาะ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 

นายอุดร บุตรเพ็ง 

สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 



 ๑๙ 

                                        ๒. วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก       
                            ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
                                        เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5  –  ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5  มี 
                               กำหนด ๑๕ วัน 
          มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถาม 
                             มติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
                             ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ที่สมาชิกสภา 
                             นำเสนอ โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
                           
                              เมื่อที่ประชุมมมีตเิห็นชอบตามท่ีเสนอ กระผมขอมอบให้ท่านเลขานุการสภาฯ จัดทำ 
                              ประกาศตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดแล้วแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ รวมถึง 
                              ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปไดร้บัทราบด้วย ต่อไปเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ๔.๒ 
  
                             4.2 การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
                             ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.๒ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
                               ศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล ความ 
                               จำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                               อบต. ผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน เนื่องจากกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีวิชัย ใน 
                               ส่วนของตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 ท่าน คือ นายเธียรชัย พรหมทัน  
                               ส.อบต.ม.16 และนายพิเชษฐ์ แสนอุบล ส.อบต.ม.5 แต่ท่านพิเชษฐ์ฯ ขอลาออกเนื่องจาก 
                               ติดภารกิจส่วนตัว ทำให้ตำแหน่งว่างลง จึงมีความจำเป็นต้องคัดเลือกกรรมการใหม่แทน 
                               ตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง โดยคัดเลือกจากตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ศรวีิชัย จำนวน ๑  
                               ท่าน   
 

                            เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                            ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคมกริช ทุมมนตรี ส.อบต.ม.11 บ้านร่มเย็นพฒันา ขอเสนอ 
                            นายเด่นชัย เหง้าน้อย ส.อบต.ม.6 บ้านดอนแดง กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
                            ศรีวิชยั แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายจันทะจร สีลาดเลา  ส.อบต.ม.๑0 
   ๒.นายสงวน สุเทว ี  ส.อบต.ม.7 
 
                             มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ทีส่มควรจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุน 
                             หลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีวิชัย อีกหรือไม่ ตำแหน่งทีว่่างจำนวน ๑ ตำแหน่ง กรณีเสนอ 
                             รายชื่อมาเพียงรายชื่อเดียวตรงกับจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็น 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ             
 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายคมกริช ทุมมนตรี 
สมาชิกสภา อบต.ม.11           
 



 ๒๐ 

                             ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต. 
                             ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับท่านเด่นชัย เหง้าน้อย ครับ 
  
                             4.3 การคัดเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ( สภา อบต.คัดเลือก จำนวน 3 คน ) 
 
                             ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.3 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญหัวหน้าสำนัก 
                              ปลัด อบต. ชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมลู 
                              ประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                               อบต. ผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะดำเนินการแต่งตั้ง 
                               คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วน โดยในส่วนของ 
                               สภา อบต.ศรีวิชัย ต้องคัดเลือกตัวแทนที่มาจากสมาชิกสภา อบต. จำนวน 3 ท่าน เพื่อ 
                               แต่งตั้งเปน็กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

                            เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                            ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพทูร ศรีโนนยาง ส.อบต.ม.1๔ บ้านชัยเจริญ ขอเสนอชื่อนาย 
                            วรเพ็ญ อุปสัย ส.อบต.ม.8 บ้านห้วยแสง เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายเธียรชัย พรหมทัน  ส.อบต.ม.๑๖ 
   ๒.นายจันทะจร สีลาดเลา  ส.อบต.ม.10 
 

                    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                              ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ ลูกเงาะ ส.อบต.ม.๒ ขอเสนอชื่อนายเปรียบ - 
                              เวียงคุต ส.อบต.ม.13 บ้านขัวสูงสวรรค์ เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิน่ คนที่ 2 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง  ส.อบต.ม.๑3 
   ๒.นายสกล ช่วยจันทร์ด ี  ส.อบต.ม.4 
                                                                                                 

                             เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                             ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุดร บุตรเพ็ง ส.อบต.ม.8 ขอเสนอชื่อนายพิเชษฐ์ แสนอุบล  
                             ส.อบต.ม.5 บ้านขัวสูง เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายพิเชษฐ์ แสนอุบล  ส.อบต.ม.๕ 
   ๒.นายสงวน สุเทว ี  ส.อบต.ม.๗ 
 
                             มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ทีส่มควรจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนา 
                             ท้องถิ่นอีกหรือไม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ 3 คน ซึ่งในกรณีที่เสนอรายชื่อมาตรง                                                             
                             กับจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย  
                             เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่มีการขอมติ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา  
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ             
 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายอุดร บุตรเพ็ง 

สมาชิกสภา อบต.ม.8 

นายไพทูร ศรีโนนยาง  
สมาชิกสภา อบต.ม.14           
 

นายสถิตย์ ลูกเงาะ 
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 



 ๒๑ 

                             อบต.ทั้ง 3 ท่าน ครับ ท่านวรเพ็ญ อุปสัย ส.อบต.ม.8 ท่านเปรียบ เวียงคุต ส.อบต.ม.13  
                             และท่านพิเชษฐ์ แสนอุบล ส.อบต.ม.5 ครับ 
 
                             4.4 การคัดเลือกกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( สภา อบต.คัดเลือก  
                                   3 คน ) 
 
                             ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.4 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
                               ท้องถิ่น ( สภา อบต.คัดเลือก 3 คน ) ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชี้แจงข้อเท็จจริง  
                               เหตุผล ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                               อบต. ผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะดำเนินการแต่งตั้ง 
                               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมคีณะกรรมการที่มาจาก 
                               หลายภาคส่วน โดยในส่วนของสภา อบต.ศรีวิชัย ต้องคัดเลือกตัวแทนที่มาจากสมาชิกสภา  
                               อบต. จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเปน็กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                            เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                            ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ ลูกเงาะ ส.อบต.ม.2 โนนอุดม ขอเสนอชื่อนาย 
                            คำไผ่ ลือชัย ส.อบต.ม.1 บ้านศรีวิชัย เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                            ท้องถิ่น คนที่ 1 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายทองใบ กองตุ้น  ส.อบต.ม.2 
   ๒.นายศิริรัตน์ ไฮวัง  ส.อบต.ม.15 
 

                    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                              ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมเธียรชัย พรหมทัน ส.อบต.ม.16 ขอเสนอชื่อนายไพทูร ศรี- 
                              โนนยาง ส.อบต.ม.14 บ้านชัยเจริญ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                              ท้องถิ่น คนที่ 2 
 
ผู้รับรอง   ๑.นายอุดร บุตรเพ็ง  ส.อบต.ม.8 
   ๒.นายไพวัลย์ สารสวัสดิ ์  ส.อบต.ม.4 
                                                                                                 

                             เรยีน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้   
                             ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต.ม.8 ขอเสนอชื่อนายทองใบ กองตุ้น 
                             ส.อบต.ม.2 บ้านโนนอุดม เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
 
ผู้รับรอง   ๑.นางสุนันทา บุญชิต  ส.อบต.ม.3 
   ๒.นายเฉลียว บุญเฮ้า  ส.อบต.ม.12 
 
                             มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ทีส่มควรจะได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นกรรมการติดตาม 
                             และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่อีกหรือไม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ 3 คน ซึ่งใน                              

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ             
 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายจันทร์เพญ็ ยิ่งยืน 

สมาชิกสภา อบต.ม.12 

นายสถิตย์ ลูกเงาะ  
สมาชิกสภา อบต.ม.2           
 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
สมาชิกสภา อบต.ม.16 



 ๒๒ 

                             กรณทีี่เสนอรายชื่อมาเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกเป็นตัวแทน  
                             สมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย เพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                             ท้องถิ่นโดยไม่มีการลงมต ิขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบต.ทั้ง 3 ท่าน ครับ ท่าน  
                             คำไผ่ ลือชัย ส.อบต.ม.1 ท่านไพทูร ศรีโนนยาง ส.อบต.ม.14 และท่านทองใบ กองตุ้น  
                             ส.อบต.ม.2 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
    
                             ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ขอเชิญนายก อบต.ศรีวิชัย ครับ 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                               อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมมีเรื่องที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
   1.เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม  
                                  ปีงบประมาณ 2564 ที่สภา อบต. ได้พิจารณาอนุมัติในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ  
                                  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และการ 
                                  รายงานผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ตามเอกสารม ี
                                  รายละเอียดว่ามีก่ีโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จ 
                                  แล้ว หากสมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ กระผมจะให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
   2.การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 5 ปี ( พ.ศ. 
                                  2566-2570 ) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีแผนออกประชุมรับฟังความคิดเห็น 
                                  ของประชาชนเพื่อนำปัญหา ความต้องการมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา 
                                  องคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 5 ปี ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 ,  
                                  9 , 13 , 6 , 7 และหมู่ท่ี 14 การประชุมประชาคมดำเนินการโดยการขอความร่วมมือ 
                                  กับผู้ใหญ่บ้านประชุมในวันเดียวกันกบัวันประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเป็นการประหยัด 
                                  งบประมาณ อีกท้ังเป็นการสนับสนุนนโยบายการทำงานเชิงรุก ต้องเดินออกไปหา 
                                  ประชาชนเพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยถือปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง  
                                  พัฒนา และให้ประชาชนตัดสินใจเองว่าอยากให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเองพัฒนาไป 
                                  ในทิศทางใด พรุ่งนี้ ( 9 กุมภาพันธ์ 2564 ) ประชุมประชาคมท่ีบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ 
                                  ที่ 11   
   3.เมื่อวาน ( 7 กุมภาพันธ์ 2564 ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุว่า 
                                   เกิดอัคคีภัยที่บริเวณหน้าวัดป่าศรีวิชัย หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ ผมได้ออกไปในที่เกิด 
                                   เหตุร่วมกับพนกังานดับเพลิง ในวันนั้นผมเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนหลายอย่าง อาทิเช่น  
                                   ปัญหาที่หัวหน้าสำนักปลัดไดน้ำเสนอคือ ปัญหารถดับเพลิงเข้าพ้ืนที่ไมไ่ด้ การฉีด 
                                   น้ำดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถังฉีดน้ำคือเครื่องมืออย่างดีในการสกัดเพลิงไม่ให้ 
                                   ลุกลามไปสู่จุดอื่น ไม่ให้ไหม้บ้านเรือน ยุ้งฉาง คอกสัตว์และทรัพย์สินของประชาชน อีก 
                                   ปัญหาหนึ่งคือเรื่องแหล่งน้ำที่นำไปใช้ในการดับเพลิง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2562 มีการ 
                                   ตั้งงบประมาณเพ่ือขุดลอกสระน้ำบริเวณข้างสนามฟุตบอล ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาน้ำ 
                                   น้อย ไม่เพียงต่อความต้องการใช้น้ำ ต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลหลังห้องประชุมมาเติมน้ำ 
                                   ในสระในเวลากลางคืน ขณะนี้ก็พยายามหาแหล่งน้ำสำรองเพ่ือใช้ในการดับเพลิงใน 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  



 ๒๓ 

                                   เบื้องต้นคาดว่าจะใช้น้ำจากหนองเลิง เป็นสถานีสูบน้ำสำรอง โดยอาจทำเป็นสถานี   
                                   สูบน้ำและมีท่อส่งน้ำออกมายังถนนเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการสูบน้ำ ผมได้ 
                                   มอบหมายให้ช่างดำเนินการสำรวจแล้ว นอกเหนือจากหนองเลิงก็จะมีบ้านแก้ง และ 
                                   บ้านร่มเย็นพัฒนา พยายามจะทำให้มีสถานีสูบน้ำสำรองกระจายอยู่ตามจุดตามโซน 
                                   ต่างๆ ของตำบลศรีวิชัย เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการสูบน้ำและความต่อเนื่องในการ 
                                   ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าทีไ่ม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมา การระงับเหตุอัคคีภัยก็จะมี 
                                   ประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนในการทำงานก็จะถูกลง ลองสมมุติว่าถ้าน้ำหมดแล้ว 
                                   กลับมาสูบน้ำที่หนองเลิงหรือที่ อบต.ศรีวิชัย แล้วกลับไปท่ีบ้านโคกสะอาด หรือบ้าน 
                                   ร่มเย็นพัฒนา ไฟจะไหม้ลุกลามไปไกลแค่ไหน เพราะปกติแล้วไฟไหม้บ้านหนึ่งหลังใช้ 
                                   เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็ไหม้หมดทั้งหลัง เพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางและเรื่องแหล่งน้ำ  
                                   เป็นเรื่องที่สำคัญมากในกระบวนงานของการป้องกันและระงับอัคคีภัย       
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
                 
                            สมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไมมี่ ผมในนาม 
                            ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคณุสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย 
                            ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนฯ ที่ได ้
                            เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ขอบคณุเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
                            ศรวีิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนทำให้การประชุมในครัง้นี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
                            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม            เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

    ลงชื่อ      เธียรชัย พรหมทัน    จด/บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายเธียรชัย พรหมทัน )  
       เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
    ลงชื่อ      เดชอุดม เสนารักษ์     ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
  ( นายเดชอุดม  เสนารักษ ์) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 

ประธานสภาฯ 


