
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 พ.ศ. ๒๕๖4    

วันพุธ ที่  22 เดือน กันยายน 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. นายเธียรชัย พรหมทัน รองประธานสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  
๓. นายไพทูร ศรีโนนยาง เลขานุการสภาฯ 14 ชัยเจริญ ไพทรู ศรโีนนยาง  
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. นายอ่อนศร ี 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. นายบัวรินทร ์ ลาดเลียง ส.อบต. ๑๖ โนนอุดม บัวรินทร์  ลาดเลียง  

 
 
 
 



 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 ศักด์ิสิทธิ์  นามผา  
๑1. นางปิยพร จางวาง นวก.ศึกษาชำนาญการ ปิยพร จางวาง  
12. นางอนงค์ โพธิราช นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช  
๑3. นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
๑4. นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วันทนา คำพันธ์  
15. นางสาววาสนา ถาทุมมา จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน วาสนา ถาทุมมา  
16. นางสาวอนัญญา แสงชาติ จพง.ธุรการชำนาญงาน อนัญญา แสงชาติ  
๑7. นายศรายุทธ จันทร์คำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศรายุทธ จันทร์คำ  
๑8. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 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  
 
 

นายไพทูร ศรีโนนยาง 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๓ 

 
                              ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

           เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 
                              พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                         ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ไดข้ออนุญาตอำเภอวานรนิวาสเพ่ือเปิด 
                               ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือให้ 
                               สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
                               2564 การโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
                               ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน  
                               2564 มีกำหนด 5 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นั้น              

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๒ ของ 
                               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
                               ประกอบประกาศอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                               ศรวีิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.๒๕๖4 ลงวันที ่14 กันยายน2564 และหนังสือ 
                               อำเภอวานรนิวาส ที่ สน 0023.20/3850 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 จึงเรียก 
                               ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 พ.ศ.๒๕๖4 ระหว่าง 
                               วันที่ 20-24 กันยายน 2564 มีกำหนด 5 วัน        

                                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ   ณ   วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

                       ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 
ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
พ.ศ.๒๕๖4 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ สมาชิกสภา 
อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. 
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภาอบต. ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

การประชุมวันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด 29 ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากจังหวัดสกลนครได้แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกรประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 30 ) ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่โรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อ

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพทรู ศรีโนนยาง 
เลขานุการสภาฯ 
 



 ๔ 

สัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จัด
กิจกรรม และสถานการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของจังหวัดสกลนครได้ถูก
กำหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน ซึ่งในส่วนของการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ได้รับ
ยกเว้นตามข้อ 5 (5) ของข้อกำหนดฉบับดังกล่าว สามารถดำเนินการได้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่นโดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ก็ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง 
การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ เข้าประชุม การล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ และในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่องที่จะต้องประชุม
พิจารณาและขอรับความเห็นชอบจากสภา การประชุมในครั้งนี้อาจเป็นการประชุมครั้ง
สุดท้ายก่อนที่สมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่านจะพ้นจากตำแหน่งประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 หลังจากทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศให้มีการเลือกตั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 

ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามญั สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4        
                              ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 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 
 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
  
  



 ๕ 

     (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    
        

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี   
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  
จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
๒๕๖4 โปรดยกมือขึ้นครับ    

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓       เรื่อง ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
   ๓.๑ ญัตติที่ ๑ ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโครงการ 
                                      ก่อสร้างถนน คสล.ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ( กองช่าง )  
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่                  
                               รายการโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอ 
                               เชญิท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล  
                               ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
                               ประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                              โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                              ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 2,800,000 บาท  
                              โอนลด 498,000 บาท คงเหลือ 2,302,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย   
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                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ  
                              อบต.ศรีวิชัย เลขที ่ท1-01/2565 งบประมาณ 498,000บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็น 
                              เนื่องจากถนนในบริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บางช่วงยังเป็นถนนลูกรัง  
                              โดยเฉพาะช่วงประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมายังอาคารห้องประชุมและบริเวณรอบห้อง 
                              ประชุม ในฤดูฝนจะเปียกแฉะและเป็นหลุมเป็นบ่อ มีดินโคลน ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองเวลา 
                              รถวิ่งผ่าน ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือใช้ห้องประชุมไม่ได ้
                              รับความสะดวกจากการใช้พื้นท่ีดังกล่าว นอกจากนี้แล้วการก่อสร้างถนน คสล.จะทำให้ 
                              พ้ืนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและรองรับการก่อสร้างห้องประชุมที่จะเกิดข้ึน 
                              ในอนาคตหากได้รับงบประมาณ ประกอบกับงบประมาณท่ีตั้งไว้สำหรับโครงการก่อสร้าง 
                              ห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 2,800,000 บาท ตรวจสอบ แล้วม ี
                              งบประมาณเพียง 1,834,198.39 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการก่อสร้างห้อง 
                              ประชุม ดังนั้นจึงสามารถโอนลดงบประมาณแผนงาน โครงการดังกล่าวแล้วนำมาตั้งจ่าย 
                              เป็นรายการใหม่เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ได ้จงึมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้ง 
                              จา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000  
                              บาท งบคงเหลือก่อนโอน 2,800,000 บาท โอนลด 498,000 บาท คงเหลือ  
                              2,302,000 บาท   
                  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ  
                              อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท1-01/2565 งบประมาณ 498,000บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลและรายละเอียดโครงการ   
                              ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.ศรีวิชัย จำนวน 4 เส้น งบประมาณ 498,000 บาท  
                              เพ่ิมเติมตามท่ีท่านนายกฯ ได้นำเสนอในเบื้องต้น ดังนี้ 
   ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง 
                               ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และเทพ้ืนคอนกรีตด้านข้าง ขนาด 9.00 เมตร ยาว  
                               12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร 
   ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง 
                               ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

นายศรายุทธ จันทร์คำ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   
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   ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง 
                               ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
   ช่วงที่ 4 หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังตามความเหมาะสม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  
                                96.00 ตร.ม. 
   ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี ท1-01/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและนายช่างโยธา ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล  
                             ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปราย 
                             เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
                             ศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
                             พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย  
                             งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 2,800,000 บาท โอนลด  
                             498,000 บาท คงเหลือ 2,302,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน 
                             อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                             โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย  
                             เลขที่ ท1-01/2565 งบประมาณ 498,000บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก                              
                             เหน็ชอบและอนุมัตใิห้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
  
   ๓.2 ญัตติที่ 2 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการโครงการ 
                                     ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล     
                                     ศรีวิชัย ( กองช่าง )   
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.2 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                              รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ภายในองค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจง 
                              หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
                              เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                              โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                              ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 2,302,000 โอนลด  
                              339,000 บาท คงเหลือ 1,963,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ภายในองค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัยเลขท่ี 24/2565 งบประมาณ 339,000 บาท  
                              โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากพ้ืนที่โดยรอบของห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โรงจอดรถ 
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นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย   



 ๘ 

                               หน้าห้องประชุม โรงผลิตอาหารสัตว์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย พื้นที่โดยรอบยังเป็นลานดินลูกรัง เวลาฝนตกดินโคลนจะไหลจากหน้าห้อง 
                               ประชุม มากองไว้ทีบ่ริเวณโรงจอดรถที่ 2 น้ำและดินโคลนจากถนนทางไปบ้านพักพนักงาน  
                               อบต. ไหลเข้าไปในโรงผลิตอาหารสัตว์ และไหลเข้าไปในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้ 
                               พ้ืนที่ดังกล่าวเปียกแฉะและสกปรกมากในฤดูฝน ทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการ 
                               ระบาย ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและผู้ปกครองที่มารับเด็ก 
                               นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ได้รับความสะดวก เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและ 
                               ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ จงึมีความจำเป็นต้องโอนลด 
                               งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000  
                              บาท งบคงเหลือก่อนโอน 2,302,000 โอนลด 339,000 บาท คงเหลือ 1,963,000  
                              บาท  
                  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ภายในองค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัยเลขท่ี 24/2565 งบประมาณ 339,000 บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลและรายละเอียดโครงการ   
                              ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ภายใน อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ 
                              339,000 บาท เพ่ิมเติมตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเสนอในเบื้องต้น ดังนี้ 
   ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 99.00 เมตร ลึก 0.45 เมตร พร้อมวางท่อ 
                               ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 16 ท่อน 
   ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 0.45 เมตร  
   ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึก 0.45 เมตร (โดยวิธีขุดเหวี่ยง) 
   ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 75.50 เมตร ลึก 0.45 เมตร 
   ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 24/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและนายช่างโยธา ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล  
                             ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปราย 
                             เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
                             ศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
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 ๙ 

                              โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                              ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 2,302,000 โอนลด  
                              339,000 บาท คงเหลือ 1,963,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.ภายในองค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัยเลขท่ี 24/2565 งบประมาณ 339,000 บาท  
                              ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัตใิห้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้น 
                              ครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
    ๓.3 ญัตติที่ 3 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
                                     ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมที่ปลูกสร้าง 
                                     ภายใน อบต.ศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร ( กองช่าง ) 
                       
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.3 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                               ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมที่ปลูก 
                               สร้างภายใน อบต.ศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 
                               ศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณ      
                               ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                              โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                              ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,963,000 โอนลด  
                              497,000 บาท คงเหลือ 1,466,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมทีป่ลูกสร้างภายในองค์การบริหารส่วน 
                              ตำบลศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 25/2565 งบประมาณ  
                              497,000 บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจาก อาคารที่ 1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                              องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานแล้วทำให้มีสภาพชำรุด  
                              ทรุดโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาอาคารซึ่งเป็นกระเบื้องชนิดลอนคู่ มีสภาพกรอบและ 
                              แตก เวลาฝนตกทำให้น้ำรั่วลงมาตามรอยแตกทำให้เด็กนักเรียน สิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม  
                              อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ฝึกประสบการณข์องครูและนักเรียนเปียกชื้น ได้รับความ 
                              เสียหาย รวมทัง้เกรงว่าจะเกิดไฟฟ้าช็อต ลัดวงจร เมื่อเกิดฝนตกในเวลากลางคืนแล้วมีน้ำ 
                              รั่วซึมใส่ปลั๊กหรือสะพานไฟ อาคารที่ 2 โรงผลิตปุ๋ยหมัก อบต.ศรีวิชัย เนื่องจากอาคารเป็น 
                              อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ส่วนหนึ่งกั้นด้วยขดลวด มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ปัจจุบัน 
                              มีสภาพชำรุดทรุดโทรมทั้งฝาผนัง พื้นและหลังคา โดยหลังคาส่วนหนึ่งถูกลมพายุพัดหลังคา 
                              เปิดและชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานานแล้ว เวลาฝนตกทำให้สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ได้รับความ 
                              เสียหายจากน้ำและความชื้น อาคารที่ 3 บ้านพักพนักงาน อบต. เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
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นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย   



 ๑๐ 

                              มานานและตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เคยมีการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เลยตลอดอายุการใช้ 
                               งานที่ผ่านมา มีเพียงการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ 
                               อาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาที่เป็นกระเบื้องลอนคู่ ปัจจุบันม ี
                               สภาพชำรุด กรอบ แตก หัก เวลาฝนตกทำให้มีน้ำรั่วซึมลงมาในห้องพัก แต่ไม่สามารถ 
                               ซ่อมแซมใช้งานได้เพราะว่ามีสภาพชำรุดมาก ถ้าขึ้นไปเหยียบหรือไปซ่อมอาจจะทำให้ 
                               เสียหายหนักกว่าเดิม ซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นหลังคาทีม่ีความทนทาน 
                               สูงหรือวัสดุที่เป็นอลูซิงค ์เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจึงมีความจำเป็นต้องโอนลด 
                               งบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000  
                              บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,963,000 โอนลด 497,000 บาท คงเหลือ 1,466,000  
                              บาท   
                  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมทีป่ลูกสร้างภายในองค์การบริหารส่วน 
                              ตำบลศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 25/2565 งบประมาณ  
                              497,000 บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น กระผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการ   
                              ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมที่ปลูกสร้างภายใน อบต.ศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร  
                              งบประมาณ 497,000 บาท เพ่ิมเติมตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเสนอในเบื้องตน้ ดังนี้ 
   อาคารที่ 1 เปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขนาดกว้าง  
                               14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  
   อาคารที่ 2 เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมัก อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
                               ยาว 22.00 เมตร  
   อาคารที่ 3 เปลี่ยนหลังคาอาคารบ้านพัก อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว  
                               22.00 เมตร 
   ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 25/2565 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและนายช่างโยธา ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล  
                             ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปราย 
                             เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายศรายุทธ จันทร์คำ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   



 ๑๑ 

                             ศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                              โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                              ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,963,000 โอนลด  
                              497,000 บาท คงเหลือ 1,466,000 บาท เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมทีป่ลูกสร้างภายในองค์การบริหารส่วน 
                              ตำบลศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 25/2565 งบประมาณ  
                              497,000 บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณ   
                              โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
   ๓.4 ญัตติที่ 4 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
                                     ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมห้องผู้บริหาร 
                                     และห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 จุด ( กองช่าง ) 
                       
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.4 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                               ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการกัน้ห้องกระจกอลูมิเนียมห้อง 
                               ผู้บริหารและห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญท่านนายก 
                               องค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน 
                               การโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                              โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                              ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,466,000 บาท  
                              โอนลด 34,500 บาท คงเหลือ 1,431,500 บาท  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมห้องผู้บริหารและห้องทำงานภายในองค์การ 
                              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 26/2565 งบประมาณ 34,500  
                              บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากห้องทำงานของผู้บริหารไม่เพียงพอในการใช้งาน  
                               โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องทำงานของรองนายก อบต. ทั้ง 2 ท่าน ต้องนั่งทำงานร่วมกันกับ 
                               ท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ รวมเป็น 4 ท่าน บางครั้งผู้บริหารหรือท่าน 
                               ประธานสภาฯ ต้องประสานเรื่องงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่มาติดต่อ 
                               ราชการ หรือรับรองแขกท่ีเป็นหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการ 
                               ทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ เพราะห้องทำงานไม่เป็นสัดส่วนหรือเป็นเอกเทศ จนบางครั้ง 
                               ทำให้ขาดสมาธิหรือบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงาน จึงมีความจำเป็นต้องกั้นห้อง 
                               ทำงานใหม่ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบภายในก็ได้รับผลกระทบ 
                               เช่นเดียวกันกับผู้บริหารและประธานสภาฯ เนื่องจากไม่มีห้องทำงานเป็นสัดส่วน ตั้งแต ่

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย   



 ๑๒ 

                               อาคารทีท่ำการ อบต.หลังเก่า นักวิชาการตรวจสอบภายในก็นั่งทำงานที่ห้องกองคลัง  
                               ต่อมาเม่ืออาคารที่ทำการหลังใหม่แล้วเสร็จก็มานั่งทำงานร่วมกันกับห้องสำนักปลัด อบต.  
                               ซึ่งในส่วนของห้องสำนักปลัดก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่หลายท่าน และทราบว่ามีการเปิดกรอบ 
                               ตำแหน่งรับโอนพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ก็จะมาทำงานในห้อง 
                               สำนักปลัด ทำให้ห้องทำงานไมเ่พียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในอนาคตหน่วยตรวจสอบ 
                               ภายในก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่มาเพ่ิมเติมอีก ดงันั้นเพื่อให้มีห้องทำงานที่เพียงพอในการ 
                               ทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีวิชัย และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงม ี
                               ความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000  
                              บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,466,000 บาท โอนลด 34,500 บาท คงเหลือ  
                              1,431,500 บาท   
                  โอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ 
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมห้องผู้บริหารและห้องทำงานภายในองค์การ 
                              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 26/2565 งบประมาณ 34,500  
                              บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการ   
                               กั้นห้องกระจกอลูมิเนียมหอ้งผู้บริหารและห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล     
                               ศรีวิชัย 2 จุด งบประมาณ 34,500 บาท เพ่ิมเติมตามท่ีท่านนายกฯ ได้นำเสนอใน 
                               เบื้องต้น ดังนี้ 
   จุดที่ 1 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กั้นห้องผู้บริหาร ขนาดกว้าง  
                               3.40 เมตร สูง 2.80 เมตร หรอืพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9.52 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง 
                               อลมูิเนียม หนา 1.00 มม. และกระจกใสหนา 5.00 มม.และประตูห้องผู้บริหารแบบบาน 
                               เลื่อน ขนาดกว้าง 0.82 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.64 ตารางเมตร   
                               พรอ้มติดตั้งอลูมิเนียมสีชา หนา 1.00 มม. และกระจกใส หนา 5.00 มม. 
   จุดที่ 2 อาคารศูนย์ ICT หรืออาคารกองช่างหลังเกา่ ห้องทำงานขนาดกว้าง 4.80 เมตร  
                               สูง 2.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10.56 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งอลูมิเนียมสีชา หนา  
                               1.00 มม. และกระจกใสหนา 5.00 มม.  
   ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 26/2565  
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายศรายุทธ จันทร์คำ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   
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                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและนายช่างโยธา ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล  
                             ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปราย 
                             เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
                             ศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
                             โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.    
                             ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,466,000 บาท  
                             โอนลด 34,500 บาท คงเหลือ 1,431,500 บาท  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
                             สิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมห้องผู้บริหารและห้องทำงานภายในองค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 จุด ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 26/2565 งบประมาณ  
                             34,500 บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณ  
                             โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม         เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
   ๓.5 ญัตติที่ 5 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
                                     ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น 
                                     และเครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด อบต.) 
                    
                             ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.5 เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                               ในหมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องซักผ้า  
                               เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด อบต.) ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิาร  
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลด 
                               งบประมาณในครั้งนี้ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ 
                              เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ  
   1.เครื่องทำน้ำเย็น 
   ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                               งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย  
                               งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,431,500 บาท โอนลด  
                               6,700 บาท คงเหลือ 1,424,800 บาท   เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
                               บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
                               รายการเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,700 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ ABS เกรด A คุณภาพดี 
            - น้ำเย็นสม่ำเสมอด้วยสารทำความเย็น Non-CFC 
            - คุณภาพดี ปลอดภัย ทนทานต่อการใช้งาน 
            - เหนียว ไม่แตกง่าย 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ            
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
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            - มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก 
            - รบัประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี 
                               โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากภายในอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย มีเครื่องทำน้ำเย็น 
                               จำนวน 1 เครื่อง ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าห้องสำนักปลัด ซึ่งไมเ่พียงพอต่อการใช้งานเพราะ 
                               พนักงานเจ้าหน้าที่มีจำนวนมากขึ้น ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อ 
                               ราชการ ประมาณวันละ 60-70 คน ที่ใช้บริการเครื่องทำน้ำเย็น จนบางครั้งทำความเย็น 
                               ไม่ทัน ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการน้ำ 
                               ด่ืมและเพ่ือให้มีน้ำดื่มให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด 
                               งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
                              ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้  
                              2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,431,500 บาท โอนลด 6,700 บาท คงเหลือ  
                              1,424,800 บาท    
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน  
                              งานครัว  รายการเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,700 บาท  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                อนุมัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ไดโ้ปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
   2.เครื่องซักผ้า 
   ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                               งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย  
                               งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,424,800 บาท โอนลด  
                               13,000 บาท คงเหลือ 1,411,800 บาท เพ่ือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
                               บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
                               รายการเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - ถังซักขนาดใหญ่พิเศษ สามารถซักผ้านวมนวมเตียงใหญ่ได้ถึง 2 ผืน ในการซักครั้งเดียว 
            - ความจุในการซัก 17.0 กก. ความจุในการปั่นแห้ง 12.0 กก. 
            - จากซักทรงพลัง บีทเบลด ช่วยเพิ่มพลังในการซัก ทำให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้น 
            - Air Jet Dry แอร์ เจ็ท ดราย ผ้าแห้งไวยิ่งขึ้น หมดกังวลแม้ฝนตก 
            - พลังปั่น 1,300 รอบ/นาท ี
            - ตัวเครื่องแข็งแรง ทำจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ฐานรองทำจากพลาสติกอย่างด ีทนทาน 
            - ขนาดตัวเครื่อง 976x571x1,128 มม. (กxลxส) 
   โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีภารกิจที่จะต้อง  
                               ดำเนินการหลายอย่าง เช่น การผูกผ้าในงานรัฐพิธี การประดับผ้าบริเวณหน้าอาคารที ่   
                               ทำการ ในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ 
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                               บรมวงศานุวงศ์ การรับเสด็จ ซึ่งจะต้องใช้ผ้าจำนวนมาก หลังจากใช้งานเสร็จ แม่บ้านต้อง 
                               ซักทำความสะอาดโดยวิธีซักมือ ซึ่งต้องใช้แรงงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่หลายคนในการ 
                               ช่วยซักทำความสะอาด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องซักผ้า 
                               เพ่ือใช้สำหรับซักผ้าที่ใช้ประดับ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอ้ี เป็นต้น เพ่ือเป็นการรักษา 
                               ความสะอาดและเป็นการรักษาทรัพย์สินให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการ 
                               แก้ไขปัญหาดงักล่าวจงึมคีวามจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                               ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
                              ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้  
                              2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,424,800 บาท โอนลด 13,000 บาท  
                              คงเหลือ 1,411,800 บาท    
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน  
                              งานครัว  รายการเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท มีรายละเอียด  
                              ดังนี้ 
           - ถังซักขนาดใหญ่พิเศษ สามารถซักผ้านวมนวมเตียงใหญ่ได้ถึง 2 ผืน ในการซักครั้งเดียว 
           - ความจุในการซัก 17.0 กก. ความจุในการปั่นแห้ง 12.0 กก. 
           - จากซักทรงพลัง บีทเบลด ช่วยเพิ่มพลังในการซัก ทำให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้น 
           - Air Jet Dry แอร์ เจ็ท ดราย ผ้าแห้งไวยิ่งขึ้น หมดกังวลแม้ฝนตก 
           - พลังปั่น 1,300 รอบ/นาที 
           - ตัวเครื่องแข็งแรง ทำจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ฐานรองทำจากพลาสติกอย่างด ีทนทาน 
           - ขนาดตัวเครื่อง 976x571x1,128 มม. (กxลxส) 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนมุัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
 
   3.เครื่องดูดฝุ่น  
   ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                               งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย  
                               งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,411,800 บาท โอนลด  
                               12,000 บาท คงเหลือ 1,399,800 บาท   เพ่ือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
                               บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานรายการ 
                               เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 80 ลิตร 
            - ขนาดมอเตอร์ 3*1000 วัตต์ 
            - ความจุ 80 ลิตร 
            - อัตราแรงลม 432 ลบ.ม./ชม. 
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            - แรงดูด 3000 mm H 20 
            - ระบบไฟฟ้า 1~220 โวลท์ 
            - ความยาวสายไฟ 7.2 เมตร 
            - เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 44 ซม. 
   โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มี 
                               พ้ืนที่ขนาดใหญ่และมีผู้มาใช้บริการตลอดเวลา ทำให้เกิดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่างๆ ใน 
                               ปริมาณมาก ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีส่วนราชการ 4 กอง มี 
                               พนักงานเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานรวมกันกว่า 30 คน และมีโต๊ะ เก้าอ้ีอยู่เต็มพ้ืนที่ ทำให้ 
                               เจ้าหน้าที่มีพ้ืนที่จำกัดในการปฏิบัติงาน ต้องจัดโต๊ะทำงานตามพ้ืนที่ที่จำกัด ส่งผลให้การ 
                               ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง เกิดการสะสมของฝุ่นผง ความสะอาดของสถานทีป่ฏิบัติงานเป็น 
                               สิ่งจำเป็นในการทำงาน  การทำความสะอาดโดยการกวาด เช็ด ถู อาจจะดีสำหรับพ้ืนที่ 
                               เล็กๆ แต่สำหรับพื้นที่ท่ีมีซอกหรือมุมอาจทำความสะอาดไม่ทั่วถึงและตกคา้ง ไม้กวาดจะ 
                               กระตุ้นฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กและสารก่อภูมิแพ้ที่ยังคงฟุ้งอยู่ในอากาศและพ้ืน ดังนั้นการ 
                               จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ไม่เพียงแค่ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด แต่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากร 
                               ที่ปฏิบัติงาน อกีท้ังยังช่วยยืดอายุการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน        
                               ห้องทำงาน นอกจากใช้ในห้องทำงานแล้วอาจใช้ในการดูดฝุ่นจากพ้ืนผ้าพรมและดูดฝุ่นใน 
                               รถยนต์ โดยไม่ต้องเข้าล้าง อัด ฉีด และไม่ต้องเสียงบประมาณในการล้างทำความสะอาด 
                               รถยนต์ จงึมคีวามจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
                              ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้  
                              2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,411,800 บาท โอนลด 12,000 บาท  
                              คงเหลือ 1,399,800 บาท    
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
                              รายการเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
           - เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 80 ลิตร 
           - ขนาดมอเตอร์ 3*1000 วัตต์ 
           - ความจุ 80 ลิตร 
           - อัตราแรงลม 432 ลบ.ม./ชม. 
           - แรงดูด 3000 mm H20 
          - ระบบไฟฟ้า 1~220 โวลท์ 
          - ความยาวสายไฟ 7.2 เมตร 
          - เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 44 ซม. 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ทีท่ำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนมุัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพจิารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
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   4.เครื่องปรับอากาศ 
   ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                               งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย  
                               งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,399,800 บาท โอนลด  
                               199,000 บาท คงเหลือ 1,200,800 บาท   เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                               แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                               รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Inverter) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 39,800 บาท  
                               รวมเป็นเงิน 199,000 บาท ดังนี้ 
            - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU 
            - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้ 
            - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย  
                                 ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
            - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
   โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากเครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งอยู่ในห้องทำงานของ 
                               ผู้บริหาร ปลัดและห้องรองปลัด มีอายุการใช้งานมานานทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม  
                               เครื่องจะทำงานเสียงดังมาก ไมม่ีความเย็นและมีน้ำหยดออกมาจากตัวเครือ่ง เจ้าหน้าที่ได ้
                               นำส่งร้านเพื่อทำการซ่อมบำรุงหลายครั้งแต่ก็ยังใช้งานไม่เป็นปกติ ประกอบกับค่าซ่อม 
                               บำรุงมีราคาที่สูงไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม จึงมคีวามจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้ง 
                               จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
           โอนลด  
                              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
                              ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย งบประมาณท่ีตั้งไว้  
                              2,800,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 1,399,800 บาท โอนลด 199,000 บาท  
                              คงเหลือ 1,200,800 บาท    
           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                              รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Inverter) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 39,800 บาท  
                              รวมเป็นเงิน 199,000 บาท ดังนี้ 
           -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไมต่่ำกว่า 24,000 BTU 
           -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
           -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย 
                               ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
           -มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนมุัติของสภาท้องถิน่ 
         ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้ 
                             สมาชิกสภาทุกท่าน 
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                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที ่ 
                             ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถา้ 
                             ไมม่ี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณตามรายละเอียดขา้งต้นตามข้อ 1-4 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ 
                             จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เครื่องซกัผ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดูดฝุ่น จำนวน  
                             1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงินจำนวน 230,700 บาท  
                             ทีป่ระชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบและอนุมติัให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
                               ๓.6 ญัตติที่ 6 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
    
                             ระเบียบวาระท่ี 3.6 ญัตติที่ 6 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ.๒๕๖4 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติและชี้แจง 
                             หลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                             เชิญครับ 
                              
                           เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
                           ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน    
                           งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                           กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงาน 
                           อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 9 รายการ 
          ๑.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
                              รายการเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่องๆละ 39,800 บาท จำนวนเงิน 199,000 บาท  
                              คงเหลือ 199,000 บาท 
          2.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ 
                                เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง จำนวนเงิน 12,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท 
          3.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
                                รายการเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง จำนวนเงิน 6,700 บาท คงเหลือ 6,700 บาท 
          4.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
                                รายการเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง จำนวนเงิน 13,000 บาท คงเหลือ 13,000 บาท 
          5.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป หมวดงบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
                                รายการรถเครนกระเช้าไฟฟ้า จำนวนเงิน 2,500,000 บาท คงเหลือ 2,500,000  
                                บาท 
          6.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบลงทุน ประเภทค่า  
                                ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรปูตัวยูพรอ้มฝาปิด คสล.ภายใน  
                                อบต.ศรีวิชัย จำนวนเงิน 339,000 บาท คงเหลือ 339,000 บาท 
          7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบลงทุน ประเภทค่า  
                                ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.ศรีวิชัย จำนวนเงิน  
                                498,000 บาท คงเหลือ 498,000 บาท 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 



 ๑๙ 

          8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบลงทุน ประเภทค่า  
                                ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมที่ปลูกสร้างภายใน อบต.     
                                ศรีวิชัย จำนวน 3 อาคาร จำนวนเงิน 497,000 บาท คงเหลือ 497,000 บาท 
          9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบลงทุน ประเภทค่า  
                                ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง โครงการกัน้ห้องกระจกอลูมิเนียมห้องผู้บริหารและห้องทำงาน   
                                ภายใน อบต.ศรีวิชัย 2 จุด จำนวนเงิน 34,500 บาท คงเหลือ 34,500 บาท 
             รวมเป็นเงิน 4,099,200 บาท 
                             ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
                             ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้ท่านรองปลัดในฐานะรักษาการเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
                             ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ 
                                       
                             เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
                             วิทยา กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย ขออนุญาตชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน  
                             การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หมวดค่าครุภัณฑ์   
                             ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและ 
                             ชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เนื่องจากหลังจากท่ีคณะผู้บริหารได ้
                             บริหารงานตามแผนพัฒนาและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
                             ๒๕๖4 ปรากฏว่ามบีางโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ อย่างเช่น 
                             โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย เป็นต้น ผู้บริหารจงึได้มีดำริว่าให้ใช้งบประมาณ 
                             ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้โอนลดงบประมาณและโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                             ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นงบประมาณประจำปี 
                             งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ซ่ึง 
                             ขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
                             รายจ่าย หากดำเนินการไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 นี้ งบประมาณดังกล่าวจะ 
                             ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งโครงการทั้ง 9 โครงการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
                             จะให้ตกเป็นเงินสะสมไม่ได้ จงึมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภา กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
                              ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตาม 
                              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษา 
                              เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
                              ข้อ ๕๙ ความว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ 
                              ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน 
                             วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี 
                             ความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
                             เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก 
                             จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
    กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ 
                             ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
    ตามระเบียบข้างต้นเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอให้สภาท้องถิ่นได้ 
                             โปรดพิจารณาอนุมตัิกันเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
 

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย 



 ๒๐ 

 
                            ขอบคุณท่านรองปลัด ที่ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ  
                            ทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
                            ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติกันเงิน    
                            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                            กรณียงัมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงาน 
                            อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 4,099,200 บาท ที ่
                            ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติต่อสภาที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบและอนุมัต ิ       
                            ให้กันเงินงบประมาณ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                            -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                                 
                             ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ขอเชิญรองปลัด อบต.ศรีวิชัย นำเสนอให้ที่ประชุม 
                               ได้รบัทราบ เชิญครับ 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
                              องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีข้ึนในเร็ววันนี้  
                              เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง 
                               สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการ 
                               การเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                               และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน  
                               2564 และรับสมัครในระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการ 
                               การเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ท่านผู้บริหาร ท่าน 
                               สมาชิกสภา ก็จะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ก็รอฟัง 
                               ประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ในส่วน 
                               ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้ม  
                               อาจจะต้องเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อตรวจคัดกรองโควิด 19 และกักตัวอีก 14 วัน จึงจะไป 
                               ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องวางแผนการเดินทางให้ดี  
                               แต่ทัง้นี้ทัง้นั้นต้องรอฟังความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศจาก ศบค. 
                               หรือกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์  
                               ข้อบังคับอย่างไร                

            เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. 
                               ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ 
                               ทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและรองนายก 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งท่านมีหน้าที่ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา 
นิติกรชำนาญการ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 

ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ            
 

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย  



 ๒๑ 

                               และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยให้ 
                               ถือเอาวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งก็คือวันที่ 1 ตุลาคม  
                               2564 เป็นวันที่มีหน้าที่ในการยื่นบัญชีฯ โดยให้ท่านยื่นของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยัง 
                               ไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ขณะนี้ผมได้จัดเตรียมแบบบัญชี 
                              ทรัพย์สินและตัวอย่างการกรอกบัญชีไว้ให้ท่านแล้ว หลังจากประชุมเสร็จแล้วติดต่อรับได้ที ่
                              หอ้งสำนักปลัด 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
         

          เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. 
                             ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็เหลือเวลาในการทำงานอีกประมาณ 7 วัน ผมก็จะพยายามเร่งสะสาง 
                             งานที่ค่ังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการ 
                             สาธารณะของ อบต.ศรีวิชัย ตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งกว่า 7 ปีเศษ ผมได้ทำหน้าที่ 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเต็มความสามารถทำให้พ้ืนที่ตำบลศรีวิชัยได้รับการ 
                             พัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง 
                             ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน 
                             ทำงานอย่างหนักเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ผมขออวยพรให้ทุกท่าน 
                             โชคดีมีชัยกับทุกเส้นทางที่ตนเองเลือกไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสิ่งที่ท่านรักหรือในเส้นทาง 
                             การเมืองในสมัยต่อไป ขอบคุณทุกท่านครับ   
 
                            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 

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์  
นายก อบต.ศรีวิชัย         
 


