
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 พ.ศ. ๒๕๖4    

วันอังคาร ที่  27  เดือน กรกฎาคม 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.  รองประธานสภาฯ     
๓. นายไพทูร ศรีโนนยาง เลขานุการสภาฯ 14 ชัยเจริญ ไพทูร ศรีโนนยาง  
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  เรียงจันทร์ 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  
๒7. นายศิริรัตน์  ไฮวัง ส.อบต. ๑๕ แก้ง ศิริรัตน์  ไฮวัง  
๒8. นายไพวัลย์  ขุนโสภา ส.อบต. ๑๕ แก้ง ไพวัลย์  ขุนโสภา  
29. นายบัวรินทร์  ลาดเลียง ส.อบต. ๑๖ โนนอุดม บัวรินทร์  ลาดเลียง  
30. นายเธียรชัย พรหมทัน ส.อบต. 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  

 
 
 



 ๒ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 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  
5. นายวิทยา กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย วิทยา กาสุริย์  
6. นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน  วรรณวาส  
7. นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
8. ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย ไชยยศ  
9. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผอ.กองการศึกษาฯ ฉวีวรรณ  แก้วพรม  

10. นายศักดิ์สิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
๑1. นางปิยพร จางวาง นวก.ศึกษาชำนาญการ ปิยพร จางวาง  
12. นางอนงค์ โพธิราช นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช  
๑3. นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
๑4. นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วันทนา คำพันธ์  
๑5. นายศรายุทธ จันทร์คำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศรายุทธ จันทร์คำ  
๑6. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  

  
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 สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 

                              พ.ศ. ๒๕๖4 

นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน 
เลขานุการสภาฯ 
 



 ๓ 

 

                                         ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ไดข้ออนุญาตอำเภอวานรนิวาสเพ่ือเปิด  
                               ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  
                               ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 3 วัน เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้ความ 
                               เห็นชอบในการโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และเลือกรอง 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 27-29  
                               กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 3 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิชัย นั้น              

                                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  
                               บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๒ ของ  
                               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
                               ประกอบประกาศอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                               ศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖4 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และหนังสือ 
                               อำเภอวานรนิวาส ที่ สน 0023.20/3153 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จึงเรียก 
                               ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ พ.ศ.๒๕๖4 ระหว่าง 
                               วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 3 วัน        

                                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ   ณ   วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

                       ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 
ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
พ.ศ.๒๕๖4 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ สมาชิกสภา 
อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. 
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภาอบต. ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

การประชุมวันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด 29 ท่าน 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้
สูญเสียบุคคลสำคัญ 1 ท่าน คือท่านรองเหรียญ ยางไชย รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งท่อ
น้ำดี สิริอายุ 74 ปี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของท่าน และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานศพของท่านที่วัดโนนศรีวิชัย บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 
ตำบลศรีวิชัย ตามคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 ถ้าสมาชิกสภา อบต. พ้นจากตำแหน่งก่อนวัน
ครบวาระ ให้มีสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ดังนั้นระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องการเลือกตำแหน่งรอง

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๔ 

ประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้ดำเนินการให้เลือกตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ตำแหน่งว่างลง 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
 

ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามญั สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4        
                              เมื่อวันที่ 21 เมษายน 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 
 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
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     (ลงชื่อ)     พิเชษฐ์  แสนอุบล      กรรมการ/เลขานุการ 
                                 ( นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ) 
                                              ส.อบต. ม.๕    
        

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี   
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  
จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕๖4 โปรด
ยกมือขึ้นครับ    

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓       เรื่องญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   ๓.๑ ญัตติที่ ๑ ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโครงการ 
                               ก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะหนองเลิง (ศูนย์พักคอยหนองเลิง) ( กองช่าง )  
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   
                               รายการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะหนองเลิง (ศูนย์พักคอยหนองเลิง) ขอเชิญ 
                               ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ 
                               จำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
                               ประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า  
                              ใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
                              เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 400,000  
                              บาท โอนลด 252,000 บาท คงเหลือ 148,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                              แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                              โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะหนองเลิง (ศูนย์พักคอยหนองเลิง) อบต.ศรีวิชัย  
                              จำนวนเงิน 252,000 บาท ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร  
                              จำนวน 3 ห้อง พรอ้มป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี  
                              13/2565  โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากจังหวัดสกลนครได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการ 
                              ดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรค 
                              ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพ้ืนที่ และ 
                              ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและ 
                              ควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยจังหวัดสกลนครเห็นว่า ในเขตพ้ืนที่ 
                              จังหวัดสกลนครมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชากรจำนวนหนึ่ง  
                              ที่ได้เดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพในเขตพ้ืนที่เสี่ง และได้รับผลกระทบจากมาตรการใน 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  
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                              การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีความ 
                               ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นทั้งผู้ป่วยติดเชื้อขอเข้ามารับการรักษา และเป็นผู้ 
                               ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ตลอดจนเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ ไดเ้ดินทางกลับภูมิลำเนาในเขต 
                               พ้ืนที่จังหวัดสกลนครจำนวนมาก อาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
                               เขา้มาแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของ 
                               ประชาชนได้ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการ 
                               รักษาพยาบาลกรณโีรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
                               และสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติจึงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที ่
                               จังหวัดสกลนครพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
   1.มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน 
                              จังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการในการจัดตั้ง 
                              โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน ( Community Isolation และ  
                              Home Isolation ) สถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตอาการเริ่มป่วย ( Quarantine ) และการ  
                              ดำเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล  
                              กรณโีรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในระดับพ้ืนที่ โดยประสานการดำเนินการ 
                              ร่วมกับอำเภอ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ 
                              ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) 
    ซึ่งกรณดีังกล่าวในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตั้งศูนย์ 
                               พักคอยไว้ที่สวนสาธารณะหนองเลิง แต่เนือ่งจากบริเวณดังกล่าวมีห้องน้ำไม่เพียงพอใน 
                               การให้บริการประชาชน ประกอบกับห้องน้ำที่มีอยู่มีสภาพทีช่ำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 
                               และอยู่ห่างไกลจากศูนย์พักคอยทำให้ประชาชนที่มาอาศัยอยู่/ผู้รับบริการไม่ได้รับความ 
                               สะดวก และเนื่องจากการตั้งศูนย์พักคอยเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัยจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก 
                               และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น                                
                               รายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ 
                              หมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร อบต.  
                              ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 400,000 บาท โอนลด 252,000 บาท  
                              คงเหลือ 148,000 บาท   
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                              โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะหนองเลิง (ศูนย์พักคอยหนองเลิง) อบต.ศรีวิชัย  
                              จำนวนเงิน 252,000 บาท ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร  
                              จำนวน 3 ห้อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี  
                              13/2565   

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
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         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า 
                             ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  
                             อบต. ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 400,000 บาท โอนลด 252,000 บาท  
                             คงเหลือ 148,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงานเคหะและชุมชน งาน                                                            
                             สวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
                             สวนสาธารณะหนองเลิง (ศูนย์พักคอยหนองเลิง) อบต.ศรีวิชัย จำนวนเงิน 252,000 บาท  
                             ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 3 ห้อง พร้อมป้าย 
                             โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 13/2565  ที่ประชุมมีความเห็น                              
                             อย่างไร หากเหน็ชอบและอนุมัตใิห้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
   ๓.2 ญัตติที่ 2 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อ  
                                      พัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม เครื่องขยายเสียง ถังขยะและโทรโข่ง ( สำนักปลัด อบต.) 
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.2 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
                              เพ่ือจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม เครื่องขยายเสียง ถังขยะและโทรโข่ง ( สำนักปลัด  
                              อบต. ) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ  
                              เหตผุล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็น 
                              ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ  
   1.พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม 
   ขอโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
                               รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 148,000 บาท  
                               โอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 128,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                               แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่า 
                               ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการพัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม จำนวน 10  
                               เครื่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -พัดลม ขนาด 18 นิ้ว 
 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  
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   -ปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ สูง กลาง ต่ำ 
   -สามารถส่ายอัตโนมัติได้ 
                               โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากอาคารศูนย์พักคอย ไมเ่คยเปิดใช้งานในลักษณะเป็นที่ 
                               อยู่อาศัย ทำให้ไม่มีสิ่งสาธารณูปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ซ่ึง 
                               ตอนกลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าว กลางคืนจะมียุง และแมลงมารบกวน/กัด ตลอดเวลา  
                               เนื่องจากกรณกีารตั้งศูนย์พักคอยและการจัดหาสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความ 
                               สะดวกเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจึงไม่ได้ตั้ง 
                               งบประมาณไว้เพ่ือการนี้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพ่ือ 
                               ประโยชน์ของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                               ใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ 
                              หมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร อบต.  
                              ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 148,000 บาท โอนลด 20,000 บาท คงเหลือ  
                              128,000 บาท  
 
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่า 
                               ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการพัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม จำนวน 10  
                               เครื่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท   

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
   2.เครื่องขยายเสียง 
    ขอโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
                                รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
                                ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 128,000 บาท  
                                โอนลด 14,000 บาท คงเหลือ 114,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                                แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
                                รายการเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -เครื่องขยายเสียง ขนาด วัตต์ 550 วัตต์ 
   -กำลังขับสูงสุด 550 วัตต์  
   โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากเครือ่งขยายเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบล    
                               ศรีวิชัย ที่ใช้ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ มีอายุการใช้งานมานานหลายปีและมีสภาพชำรุด 
                               ทรุดโทรม สังเกตได้จากหากเปิดเครื่องใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อุณหภูมิของเครื่องจะเริ่ม 
                               สูงขึ้น เสียงจะเริ่มขาดๆหายๆ จนเครื่องดับไปเอง เจ้าหน้าที่ได้ส่งเครื่องไปซ่อมบำรุงหลาย 
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                               ครั้งเพ่ือประคับประครองให้พอใช้งานได้ แต่ถ้าหากซ่อมใช้งานบ่อยๆ อาจเกิดความ 
                               สิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมคีวามจำเป็นต้องโอนลด 
                               งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ 
                              หมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร อบต.  
                              ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 128,000 บาท โอนลด 14,000 บาท คงเหลือ  
                              114,000 บาท  
 
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
                              รายการเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -เครื่องขยายเสียง ขนาด วัตต์ 550 วัตต์ 
   -กำลังขับสูงสุด 550 วัตต์  

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนมุัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
   3.ถังขยะ 
   ขอโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
                               รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 114,000 บาท  
                               โอนลด 12,000 บาท คงเหลือ 102,000 บาท เพ่ือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
                               แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าวัสดุ ประเภท 
                               ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะ จำนวน 6 ถังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน  
                               12,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -ถังขยะ สีเขียว ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
   -ถังขยะ สีเหลือง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
   -ถังขยะ สีแดง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
   โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยคาดการณ์ว่าศูนย ์
                               พักคอยหนองเลิง จะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งประชาชนที่มาอาศัยอยู่จะใช้ 
                               ชีวิตอยู่ทีศู่นยฯ์อย่างน้อยคนละประมาณ 14 วัน และจะต้องมีขยะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศษ 
                               อาหาร ถุงพลาสติก เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นขยะหรือไม่ใช้ 
                               แล้วจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมถังขยะเพ่ือรองรับขยะท่ีจะเกิดขึ้น ดังนั้น 
                               เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมคีวามจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
                               รายการใหม่ ดังนี้ 
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           โอนลด  
                              แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ 
                              หมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร อบต.  
                              ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 114,000 บาท โอนลด 12,000 บาท คงเหลือ  
                              102,000 บาท 
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าวัสดุ ประเภท 
                               ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะ จำนวน 6 ถังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน  
                               12,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -ถังขยะ สีเขียว ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
   -ถังขยะ สีเหลือง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
   -ถังขยะ สีแดง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนมุัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
   4.โทรโข่ง 
   ขอโอนลดงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
                               รายจ่ายไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
                               ประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 102,000 บาท   
                               โอนลด 6,000 บาท คงเหลือ 96,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
                               แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าวัสดุ ประเภท 
                               ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโทรโข่ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  
                               มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -โทรโข่งพร้อมไมค์ไซเรน 
   -ขนาดฮอร์น เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว 80 วัตต์ 
   -อัดเสียงได้/USB/SD การ์ด/BLUETOOTH 
   -แบตลิเที่ยม ชาร์จได้ 
   โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ แพทย์  
                               พยาบาล อสม. กับผู้ที่มากักตัวที่ศูนย์พักคอย ต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือถ้า 
                               จะมีการสัมผัสต้องมีการสวมใส่ชุดป้องกันที่มิดชิด ดังนั้นการติดต่อสื่อสาร การ 
                               ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติตัวในศูนย์ฯ ให้ผู้ที่มากักตัว 
                               ทราบ ต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคม จึงมีความจำเป็นต้องใช้โทรโข่งในการสื่อสาร 
                               เพ่ือลดการสัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ที่มากักตัวดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจงึมคีวาม 
                               จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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           โอนลด  
                              แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ 
                              หมวดรายจ่ายอื่น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร อบต.  
                              ตั้งไว้ 400,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 102,000 บาท โอนลด 6,000 บาท คงเหลือ  
                              96,000 บาท  
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าวัสดุ ประเภท 
                              ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโทรโข่ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  
                               มีรายละเอียด ดังนี้ 
   -โทรโข่งพร้อมไมค์ไซเรน 
   -ขนาดฮอร์น เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว 80 วัตต์ 
   -อัดเสียงได้/USB/SD การ์ด/BLUETOOTH 
   -แบตลิเที่ยม ชาร์จได้ 

            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 
                             งบประมาณตามรายละเอียดขา้งต้นตามข้อ 1-4 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ 
                             จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนอุตสาหกรรม เครื่องขยายเสียง ถังขยะและโทรโข่ง จำนวน 4 รายการ  
                             รวมเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท ทีป่ระชุมมีความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบและอนุมัตใิห้                                 
                             โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
         4.1 การลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   
                              ด้วยกระผมได้รับหนังสือลาออกของท่านเธียรชัย พรหมทัน สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                               สว่นตำบลศรีวิชัย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 และตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
                               สว่นตำบลศรีวิชัย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ว่าขอมีความประสงค์ลาออกจาก 
                               ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และให้มีผลนับแต่วันที่สภามีมติ 
                               ใหพ้้นจากตำแหน่ง ผมได้สั่งการในหนังสือลาออกของท่านว่าให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระ 
                               การประชุมเพ่ือดำเนินการต่อไป ในส่วนนี้กระผมขอให้รองปลัด อบต.ศรีวิชัย ชี้แจง 
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                               ระเบียบ กฎหมายด้วยว่าอำนาจการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้เลขานุการสภาฯ ลาออก  
                               เปน็อำนาจของประธานสภา หรือ เป็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 

            เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. 
                               ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของระเบียบ กฎหมาย การอนุญาตให้เลขานุการสภาลาออก 
                               จากตำแหน่งหรือให้พ้นจากตำแหน่งนั้น ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
                               และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติว่า ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                               เลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็น 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการ  
                               ประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ 
                               คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
    วรรคสอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุ  
                               ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 
                               สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 
    เมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมาย มาตรา 57 วรรคสอง การลาออกของเลขานุการ 
                               สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลก็ต่อเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจาก               
                               ตำแหน่งเท่านั้น มิใช่อำนาจของประธานสภาฯ 
  

          ขอบคุณท่านรองปลัด ที่ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาให้เลขานุการ  
                             สภาฯ พ้นจากตำแหน่งให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ เป็นที่แน่ชัดว่าการให้เลขานุการสภา 
                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นมติของสภาให้พ้นจากตำแหน่ง 
                             เท่านั้นและจะมีผลทันทเีมื่อสภามีมติ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพ้นจาก 
                             ตำแหน่งของเลขานุการสภาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาฯ ท่าน 
                             ใดเห็นว่าสมควรให้นายเธียรชัย พรหมทัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                             พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
        
                             เป็นอนัว่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพ้นจากตำแหน่งโดยสมบูรณ์  
                             ขณะนี้ท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญท่านไปนั่งตามที่นั่ง 
                             ของท่านในฐานะสมาชิกสภาครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
   
   4.2 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
                              เนื่องจากท่านรองเหรียญ ยางไชย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ 
                               เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทำให้ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร 
                               สว่นตำบลศรีวิชัย ว่างลงตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือตำแหน่งรองประธานสภา 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงให้มีการเลือกใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับ 
                               แตว่ันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ 
                               เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ดังนั้นในวันนี้สภา อบต.ศรีวิชัย ต้องดำเนินการเลือกรอง                                 
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นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต. 
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                               ประธานสภา อบต.ศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างและรายงานผลการเลือกรองประธานสภาให ้
                               นายอำเภอวานรนิวาสทราบภายใน ๗ วัน เพ่ือให้นายอำเภอวานรนิวาสออกคำสั่งแต่งตั้ง  
                               ในส่วนของข้อกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการเลือกรองประธานสภา ขอให้ท่านรองปลัด  
                               อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือให้การดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯ  
                               เปน็ไปตามระเบียบ กฎหมาย    

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. 
                             ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการเลือก 
                             ประธานสภานั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
                             ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ผมขออนุญาตอ่านระเบียบ 
                             เพ่ือความถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก 
                             สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ 
                             ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
                             สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้อง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา 
                             ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น 
                             ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ 
                             รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน 
                             เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ 
                             ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
                             เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 
                             สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธี 
                             จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
            วรรค ๒ วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย 
                             อนุโลม 
            วรรค ๓ ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ  
                             คะแนน 
            วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง 
                             กันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุม     
                             จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง 
                             เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับ 
                             เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น 
                             ประธานสภาท้องถิ่น”  
   ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง 
                                ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  
                                แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ 
                                พึงมี 
            ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา 
                             ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น 
                             ได้รับเลือก  
             
 

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต. 



 ๑๔ 

   หลังจากเลือกรองประธานสภาแล้ว รองประธานสภาคนใหม่ท่ีได้รับเลือกยังไม่สามารถ 
                               ปฏิบัติหน้าที่ได้ในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอวานรนิวาสก่อน   
                                   

          ขอบคุณรองท่านปลัด ที่ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการเลือก     
                             รองประธานสภาให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือก  
                             รองประธานสภาหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ท่านเห็นว่าสมควร  
                             ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาและให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
 

                                เรยีน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้  
                              ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอชื่อนายเธียรชัย พรหมทัน สมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย ม.1๖ 
                                ๑. นายสถิตย์ ลูกเงาะ  ส.อบต. ม.2 ผู้รับรอง 
    ๒. นายคมกริช ทุมมนตรี  ส.อบต. ม.๑๐ ผู้รับรอง  
                                        
   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรอง 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ตามระเบียบ 
                               กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                               ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาทอ้งถิ่น  
                              หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่ง 
                              คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้นเมื่อมีการเสนอชื่อท่านเธียรชัย พรหมทัน สมาชิกสภา 
                              องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 เพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่ง 
                              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
                              ไมต่้องมีการลงคะแนนอีก ขอแสดงความยินดีกับท่านเธียรชัย พรหมทัน ด้วยครับ แต่ใน 
                              วันนี้ท่านยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สภาฯ ต้องรายงานผลการเลือกรองประธานสภาให้ 
                              นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน เพ่ือออกคำสั่งแต่งตั้ง ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ 
                              สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงจะมีผลทาง 
                              กฎหมายอย่างสมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                              
                             เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นผม 
                             ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสและความไว้วางใจในตัวกระผมและเลือกผมเป็นรอง- 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ผมรู้สึกปลื้มปิติและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่าง 
                             ยิ่ง ที่ได้รับโอกาสอันดีเช่นนี้ ผมขอสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไป 
                             ตามกรอบธรรมเนียมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามครรลองของระเบียบ  
                             กฎหมายและประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด จะทำหน้าที่ของรองประธานสภาให้ดีที่สุด 
                             เท่าท่ีจะทำได้ แม้ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาจะเหลือระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือนก็ตาม แต่ 
                             จะขอทำงานจนสภาแห่งนี้ครบวาระ      
        
                             เมื่อเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสร็จขอให้รองปลัดมอบเจ้าหน้าที่ 
                             ทีเ่กีย่วข้องนำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                             รายงานให้ท่านนายอำเภอวานรนิวาสทราบภายในเวลา ๗ วัน เพ่ือที่ท่านนายอำเภอวานร- 
                             นิวาส จะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งรองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยต่อไป  
 

นายทองใบ กองตุ้น 
สมาชิกสภา อบต.ม.2         
 

นายเธียรชัย พรหมทัน 

สมาชิกสภา อบต.ม.1๖ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ          
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๑๕ 

         4.3 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
                            ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.3 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
                            แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากทา่นเธียรชัย พรหมทัน เลขานุการสภาฯ ท่านได้ยื่นหนังสือ 
                            ลาออกเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
                            ได้มีมติให้เลขานุการสภาพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระที่ 4.1 ที่ผ่านมา ทำให้ตำแหน่ง 
                            เลขานุการสภา อบต.ว่างลง วันนี้สภา อบต.จะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ แทน 
                            ตำแหน่งที่ว่าง ก่อนที่จะมีการเลือกเลขานุการสภาฯ ขอให้ทา่นรองปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบ  
                            กฎหมายในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
                             นายวิทยา กาสุริย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุญาตนำเรียนระเบียบ ข้อ  
                             กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                            ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
                              ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
                                        ท้องถิน่นั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ 
                                        คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
   วรรคสอง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรค  
                                            หนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 
   ข้อ 1๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น 
                                         จากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา 
                                         ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทน 
                                         ตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
   (๒) กรณเีลขานุการสภาท้องถิน่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่ง 
                                    ทีว่่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 
   ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
   ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา 
                                          ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือ 
                                          ว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก 
                                       สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  
                                       การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา 
                                       ท้องถิ่นแตล่ะคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ 
                                       สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
                                       ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ 
                                       คะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน 
                                       สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล 
                                       การเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้ 
                                       คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
   วรรคสอง วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
                                            โดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย 
                                            ตรวจนับคะแนน  

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๑๖ 

   วรรคสาม วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
                                            เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ 
                                            ให้ประธานจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลังแล้วให้จัดทำบัตรสลาก  
                                            ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
                                            เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตร 
                                           เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 
                             ขอบคุณรองปลัดที่ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาให้ที่ 
                             ประชุมได้รับทราบ ซึ่งตามระเบียบก็ชัดเจนแล้วว่ารองปลัด ไม่สามารถเป็นเลขานุการสภา  
                             อบต. เพราะตามระเบียบให้เฉพาะสมาชิกสภาหรือปลัด อบต.เท่านั้น ส่วนการเสนอชื่อก็ให้ 
                             เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งและชื่อผู้รับรอง ๒ คน มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและ 
                             ประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะเขา้สู่กระบวนการเลือกเลขานุการสภาฯ  
                             ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา 
                             ท้องถิ่นและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เชิญครับ 
    
                             เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภา 
                               ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอชื่อนายไพทูร ศรีโนนยาง ส.อบต.ม.๑4 บ้านชัยเจริญ 
   ผู้รับรอง  ๑.นายไพวัลย์ ขุนโสภา  ส.อบต.ม.15 บ้านแก้ง 
              ๒.นายทองใบ กองตุ้น  ส.อบต.ม.2 บ้านโนนอุดม 
 
   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ  
                               สภาท้องถิ่นอีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
                               ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ในการ 
                               เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ 
                               เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้น 
                               เมื่อมีการเสนอชื่อท่านไพทูร ศรีโนนยาง ส.อบต.ม.๑4 เพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่ง 
                               เลขานุการสภา ตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ไม่ต้องมีการลงคะแนนอีก ขอแสดง 
                               ความยินดีกับท่านไพทูรฯ ด้วยครับ ขอให้ท่านนั่งประจำที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ บัดนี้ ในส่วนเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายในการ 
                               ปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของเลขานุการสภาในช่วงแรกขอความอนุเคราะห์จากรองปลัด 
                               และหัวหน้าสำนักปลัด ช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงหรือติวเตอร์ให้กับท่าน 
                               ไพทูรฯ ด้วย เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและเพ่ือที่ท่านจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                               อย่างทันทีและเต็มกำลังความสามารถ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ 5.1 แจ้งข้อมูลโครงการตามข้อบัญญัติ 
                              งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญรองปลัด อบต. หรือ 
                              เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายสถิตย์ ลูกเงาะ  
สมาชิกสภา อบต.ม.2            
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 



 ๑๗ 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนโครงการที่จะบรรจุเข้าไปในข้อบัญญัติ 
                              งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 
   2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 
   3.โครงการขุดลอกห้วยแคนตอนล่าง บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 
   4.โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูงพร้อมขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม  
                                  หมู่ที่ 2 
   5.โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 
   6.โครงการลงดินลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 
   7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 
   8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 
   9.โครงการก่อสร้างแผ่นสำเร็จรูป คสล. ปิดรางท่อครึ่งท่อน บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 
   10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 
   11.โครงการขดุลอกห้วยแคนตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 
   12.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8 
   13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 
   14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 
   15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 
   16.โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูงพร้อมรั้วรอบ บ้านนาเกษตร หมู่ที่ 12  
   17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขัวสูงสวรรค์ หมูที่ 13 
   18.โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูงพร้อมขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ  
                                     หมู่ที่ 14 
   19.โครงการขยายเขตสายดับ และติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านแก้ง  
                                     หมู่ที่ 15 
   20.โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 
   21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. อบต.ศรีวิชัย 
   22.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติก อบต.ศรีวิชัย 
   23.โครงการลงดินลูกรังบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 
   โครงการดังกล่าวนี้ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อมูลจากการประชุมประชาคมที่ได้ 
                               จัดลำดับความสำคัญของโครงการของแต่ละหมู่บ้านไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ  
                               ออกแบบและประมาณการราคาของกองช่าง อบต.ศรีวิชัย สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย 
                               สามารถติดต่อสอบถามได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้จะบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภา  
                               สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 และจดัประชุมในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม  
                               2564 นี้  
   
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
                 
 

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต.  



 ๑๘ 

 
                            สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมในนาม 
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย 
                            ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนฯ ที่ได้ 
                            เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
                            ศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
                            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
           ปิดประชุม            เวลา  ๑6.3๐ น.  
 
 
 

    ลงชื่อ       ไพทูร ศรีโนนยาง     จด/บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นายไพทูร  ศรีโนนยาง )  
        เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
   ลงชื่อ      เดชอุดม เสนารักษ์   ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
  ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 


