
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑    

วันอังคารที่  3  สิงหาคม  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 6 ดอนแดง เดชอุดม  เสนารักษ์  
๒. นายเธียรชัย พรหมทัน รองประธานสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  
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  

 
 
 
 



 

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  
๕. นายวิทยา  กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย วิทยา  กาสุริย์  
๖. นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน  วรรณวาส  
๗. นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
๘. ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย ไชยยศ  
๙. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฉวีวรรณ  แก้วพรม  

๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
11. นางปิยพร จางวาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปิยพร จางวาง  
12. นางอนงค์ โพธิราช นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช  
13. นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
14. นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วันทนา คำพันธ์  
๑5. นายศรายุทธ  จันทร์คำ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 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 สมัยสามัญ สมัยที่สาม  

นายไพทูร ศรีโนนยาง 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพทูร ศรีโนนยาง 
เลขานุการสภาฯ 
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                              ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                            ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ   
                             บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 โดย 
                             กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ไว้เป็นสี่สมัย ตามบทบัญญัติ 
                              แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
                              ถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
                              สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไมเ่กิน 
                              สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   

                                        สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา   
                              ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

                                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ  
                             องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่   ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  
                             ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                             ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 
                             สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ต้ังแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 มีกำหนด  ๑๕ วัน    
 
                                            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                           ประกาศ    ณ    วันที่  ๒7  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

                   นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

 
ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ  
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีทุ่กท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ในวาระที่ ๑ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพราะว่าหัวใจของการทำงานทุกอย่างก็คือเงิน องค์กร
จะเดินหน้าได้ต้องมีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นตัวกำหนดว่าจะทำอะไร 
งบประมาณเท่าใด บ้านเมืองจะพัฒนาไปในทศิทางใด ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา 
ช่วงนี้สถานการณ์โควิดของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อวันละกว่า 20,000 คน 
ผู้เสียชีวิตวันละกว่า 200 คน การประชุมวันนี้ก็ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด
อย่างเคร่งครัด คือรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ การ์ดอย่าตก 

 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2564 
 

ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ   
                             ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2564        
                             เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2564                              

   บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
สมัยดังกล่าว ต่อไป 

  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
     (ลงชื่อ)      สกล  ช่วยจันทรด์ี    ประธานคณะกรรมการ 
                                 ( นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ) 
                                 ส.อบต. ม.๔   
 
     (ลงชื่อ)     คมกริช  ทุมมนตรี     กรรมการ 
                      ( นายคมกริช  ทุมมนตรี ) 
                               ส.อบต. ม. ๑๑ 
 
     (ลงชื่อ)    ปรีชา  โคตรปัญญา     กรรมการ 
                                ( นายปรีชา  โคตรปัญญา )  
                               ส.อบต. ม.๑๔ 
 
     (ลงชื่อ)       อุดร  บุตรเพ็ง        กรรมการ 
                                   ( นายอุดร  บุตรเพ็ง ) 
                               ส.อบต. ม.๘ 
 
     (ลงชื่อ)      ร่มเย็น  กองแก้ว      กรรมการ 
                                  ( นายร่มเย็น  กองแก้ว )  
                                         ส.อบต. ม.๑๐ 
 
     (ลงชื่อ)     พิเชษฐ์  แสนอุบล      กรรมการ/เลขานุการ 
                                 ( นายพเิชษฐ์  แสนอุบล ) 
                                              ส.อบต. ม.๕   
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
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ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี   
ทีไ่ด้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด 
จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ การประชุมคราวที่แล้วท่านพูดไป ท่านจะตัดก็
ตัดเป็นบางคำ ถ้าเห็นว่าท่านมาอ่านแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะตัดออกก็ได้ ตัดเป็น
บางส่วนก็ได้ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2564 โปรดยกมือครับ    

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ ๓.๑ ญัตติที่ ๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี ๑ วาระรับหลักการ เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ขอเชิญครับ 

 

                                       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
                              ศรีวชิัย ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา 

                                 คำแถลงงบประมาณ 
                             ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
                                       ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บัดนี้ถึงเวลาที่ 
                             คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                             รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
                             คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงขอชี้แจงให้ทา่นประธานและสมาชิก 
                             สภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 
                             ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังต่อไปนี้  
                                   
                               ๑.สถานะการคลัง 
                       ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 องค์กรปกครองส่วน  
            ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
            ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,918,882.17 บาท 
            ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน 40,600,219.66 บาท 
            ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,291,487.76 บาท 
            ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ  รวม     
                    253,895.30 บาท 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ           
 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ           
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            ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม  
                     0.00 บาท 

                      ๑.๒ เงินกูค้งค้าง จำนวน  ๐.๐๐  บาท 
 

                                 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
                          2.1 รายรับจริง จำนวน 55,053,757.99 บาท   ประกอบด้วย  
                    หมวดภาษีอากร             จำนวน    81,620.42 บาท 
                    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน   72,871.30 บาท 
                    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน   326,254.68 บาท 
                    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 467,984.00 บาท 
                    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน            166,347.00 บาท 
                    หมวดรายได้จากทุน จำนวน              ๐.๐๐ บาท 
                    หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน             22,729,649.59 บาท 
                    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน       31,209,031.00 บาท 
                           2.2 เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๙๑,๒๖๕.๐๐ บาท 
                           2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  51,184,799.01 บาท  ประกอบด้วย 
                     งบกลาง                 14,028,721.00 บาท 
                     งบบุคลากร        16,476,501.00 บาท 
                     งบดำเนินงาน                   7,738,312.52 บาท 
                     งบลงทุน          6,303,690.00 บาท 
                     งบเงินอุดหนุน          6,637,574.49 บาท 
            งบรายจ่ายอืน่                        ๐.๐๐ บาท 
 
                          2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์๙๑,๒๖๕.๐๐  
                                บาท 
                          2.5 มกีารจา่ยเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 15,127,432.00 
                                บาท 
        2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท 
        2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท  
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
 รายรบัจริง 

ปี ๒๕๖3 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖4 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖5 
รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 81,620.42 112,200.00 81,000.00 
   หมวดค่ าธรรมเนี ยมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

72,871.30 44,600.00 72,000.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 326,254.68 390,000.00 330,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

467,984.00 ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 5๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 166,347.00 0.00 170,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,115,077.40 946,800.00 1,153,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษจีดัสรร 22,729,649.59 25,156,000.00 23,153,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,729,649.59 ๒5,156,000.00 23,153,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,209,031.00 35,497,200.00 41,210,270.00 
  รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31,209,031.00 ๓5,497,200.00 41,210,270.00 

                                       รวม ๕5,053,757.99 61,600,000.00 ๖5,516,270.00 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรวิีชยั 
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖4 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖5 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 14,028,721.00 15,235,363.00 16,625,672.00 
งบบุคลากร 16,476,501.00 17,710,350.00 19,851,288.00 
งบดำเนินงาน 7,738,312.52 12,268,337.00 14,607,082.00 
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งบลงทุน 6,303,690.00 12,359,950.00 10,314,028.00 
งบเงนิอดุหนุน 6,637,574.49 4,001,000.00 4,093,200.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 
                 รวมจ่ายจากงบประมาณ 51,184,799.01 61,600,000.00 65,516,270.00 
      

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
ด้าน รวม 

ด้านการบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,780,350 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 850,050 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 13,641,348 
     แผนงานสาธารณสุข 1,365,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน 6,691,850 
     แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 143,000 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,126,000 
     แผนงานการเกษตร 623,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 16,625,672 
                                                                  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,516,270 

 
 

เหตุผล  เพ่ือใช้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้  ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สมาชิกสภา 
อบต.พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

และในส่วนของรายละเอียดและรายการจำแนกนั้น กระผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภา อบต. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้นำเสนอต่อที่ประชุมโดยเรียงตามแผนงาน
ต่างๆ ตามลำดับเพ่ือพิจารณาต่อไป                           

                                                                                                        
                                ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ด้เสนอญัตติต่อสภา อบต.ครับ                     
                                ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต. เชิญหัวหน้าสำนัก  
                                ปลัด อบต. ครับ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพรชัย  วงศอุ์ดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 
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                                เรยีนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน ดิฉัน 
                                นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณ  
                                ในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไป ( สำนักปลัด )  
   แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง             รวม 16,625,672 บาท 
    งบกลาง            รวม 16,625,672 บาท 
   งานบริหารทั่วไป ( สำนักปลัด )           รวม 13,551,910 บาท 
      งบบุคลากร            รวม   9,182,820 บาท 
    เงนิเดือน ( ฝ่ายการเมือง )   รวม  ๓,๕๒๑,๕๒๐ บาท 
    เงนิเดือน ( ฝ่ายประจำ )    รวม  ๕,661,300 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม 3,209,690 บาท 
    ค่าตอบแทน    รวม  1,090,810 บาท 
    ค่าใช้สอย    รวม  ๑,320,000 บาท 
    ค่าวัสดุ     รวม     788,880 บาท  
   งบลงทุน     รวม 1,134,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม  1,134,400 บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน     รวม      ๒๕,๐๐๐ บาท 
    รายจ่ายอื่น    รวม       ๒๕,๐๐๐ บาท 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม      30,๐๐๐ บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม      3๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย    รวม       3๐,๐๐๐ บาท 
            
                          ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนของแผนงานงบกลางและ 
                          แผนงานบริหารงานทั่วไปให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา มีสมาชิกท่านใด สงสัยและ  
                          ประสงค์จะซักถามหรือไม ่ 
 
                         กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเรียน 
                        สอบถามตามเอกสารงบประมาณหน้าที่ 9 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 11 เครื่อง  
                        งบประมาณ 493,000 บาท ว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร จะติดตั้งที่ไหนอย่างไรขอทราบ 
                        เหตุผลความจำเป็นด้วยครับ เนื่องจากเห็นว่าแต่ละกองรวมทั้งห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ 
                        ครบทุกห้องแล้ว      
 
                         กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเรียน 
                        ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ 
                        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องประชุม อบต. 
                        ศรีวิชัยหลังใหม่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2564 นี้ แตง่บประมาณตั้งไว้ 
                        เฉพาะก่อสร้างตัวอาคารห้องประชุมเท่านั้น ยังไม่รวมเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นเพื่อความ 
                        สะดวกสบายในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือ 
                        หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อราชการหรือขอใช้ห้องประชุม จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือ 
                        จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศเพ่ือใช้งานในห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย หลังใหม่ 
 

นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส 

หัวหน้าสำนักปลัด 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ 

นายคมกริช ทุมมนตรี 
สมาชิกสภา อบต.ม.๑1 

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต. 
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                             มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายในส่วนแผนงานบริหารทั่วไปหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ นางสาว 
                             สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมในแผนงานต่อไป  
 
                                เรยีนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
                                นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนรายละเอียด 
                                งบประมาณในส่วนของกองคลัง ดังนี้ 
            รายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                             ตั้งงบประมาณรายจ่ายกองคลัง        รวมทั้งสิน้  ๓,๗47,260 .- บาท  
   งานบริหารงานคลัง    รวม   ๓,747,260 .- บาท 
      งบบุคลากร              รวม   ๒,334,120 .- บาท 
      เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )   รวม   ๒,334,120 .-บาท  
            งบดำเนินงาน     รวม   ๑,337,540 .-บาท 
      ค่าตอบแทน     รวม      ๒31,540 .-บาท 
      ค่าใช้สอย      รวม    3๗๐,๐๐๐ .- บาท 
      ค่าวัสดุ      รวม ๑6๐,๐๐๐ .- บาท 
      ค่าสาธารณูปโภค     รวม    ๕๗6,๐๐๐ .- บาท 
   งบลงทุน                                          รวม    75,600 .- บาท 
      ค่าครุภัณฑ์       รวม    75,600 .- บาท 
 

สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามหรือจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในแผนงาน
ต่อไป  

       
                                เรยีนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
                                นางอนงค์ โพธิราช นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ขอนำเรียนรายละเอียด 
                               งบประมาณในส่วนของงานควบคุมภายใน ดังนี้ 
            รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                             ตั้งงบประมาณรายจ่ายหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น  451,180 .- บาท  
   งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม   451,180 .- บาท 
      งบบุคลากร              รวม     358,980 .- บาท 
      เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )   รวม      358,980 .-บาท  
            งบดำเนินงาน     รวม        82,600 .-บาท 
      ค่าตอบแทน     รวม        35,400 .-บาท 
      ค่าใช้สอย      รวม      35,000 .- บาท 
      ค่าวัสดุ      รวม    12,200 .- บาท   
   งบลงทุน                                          รวม     9,600 .- บาท 
      ค่าครุภัณฑ์       รวม     9,600 .- บาท 
 
 

นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก 

ผอ.กองคลัง 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภา ฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
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นางอนงค์ โพธิราช 

นวก.ตรวจสอบภายใน 



 

  
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามหรือจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นำเสนอ  

                               ข้อมูลต่อท่ีประชุมในแผนงานต่อไป  
 
                            เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
                            นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณ  
                             ในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  รวม    850,050 บาท 
      งบดำเนินงาน     รวม    816,050 บาท 
      ค่าตอบแทน     รวม    ๒44,000 บาท 
      ค่าใช้สอย     รวม    492,000 บาท 
      ค่าวัสดุ     รวม      80,050 บาท 
   งบลงทุน     รวม      21,000 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์     รวม      21,000 บาท 
    งบเงินอุดหนุน     รวม      ๑๓,๐๐๐ บาท 
      เงินอุดหนุน     รวม      ๑๓,๐๐๐ บาท 
 
                               สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามหรือจะอภิปราย   
                               หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนางฉวีวรรณ แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำเสนอ               
                               ข้อมูลต่อท่ีประชุมในแผนงานต่อไป   
                              
                               กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางฉวีวรรณ   
                               แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณประจำปี 
                               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในส่วนของกองการศึกษา ดังนี ้
            รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การ-  
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
   กองการศึกษา   
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  4,230,327 บาท 
   งบบุคลากร     รวม   ๓,335,808 บาท 
        เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )                      รวม   ๓,335,808 บาท 
    งบดำเนินงาน       รวม    651,519 บาท 
      ค่าตอบแทน       รวม    468,519 บาท 
      ค่าใช้สอย       รวม    ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าวัสดุ         รวม      6๓,๐๐๐ บาท 
      งบลงทุน       รวม    243,000 บาท 
          ค่าครุภัณฑ์                          รวม    243,000 บาท 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   ๙,411,021 บาท 
   งบบุคลากร     รวม   ๑,575,600 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม   ๑,575,600 บาท 
 

นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภา ฯ 

นางฉวีวรรณ แก้วพรม 

ผอ.กองการศึกษา 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภา ฯ 
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   งบดำเนินงาน     รวม   ๔,125,221 บาท 
      ค่าใช้สอย     รวม   ๑,972,725 บาท 
      ค่าวัสดุ     รวม   ๒,๑52,496 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม   ๓,710,200 บาท 
       เงินอุดหนุน     รวม   ๓,710,200 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ    รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    งบดำเนินงาน    รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย    รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม 30๐,๐๐๐ บาท 
    งบดำเนินงาน    รวม 30๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย    รวม 30๐,๐๐๐ บาท                
 
                          ขอบคุณผอ.กองการศึกษาท่ีให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนของแผนงานงานบริหารทั่วไป 
                          เกี่ยวกบัการศึกษาและแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ มีสมาชิกท่านใด สงสัย 
                          หรือไม ่ถ้าไม่มีขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. นำเสนอข้อมูลในแผนงานต่อไป เชิญครับ 
 
                             เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส  
                             หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณ ในส่วนของแผนงานสาธารณสุข  
          งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น       รวม  ๑,365,000 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม 1,045,000 บาท    
      ค่าใช้สอย               รวม   855,000 บาท 
         ค่าวัสดุ     รวม    1๙๐,๐๐๐ บาท  
    งบเงินอุดหนุน     รวม    ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
       เงินอุดหนุน               รวม    ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม 70,๐๐๐ บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม      ๖๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าใช้สอย     รวม      ๖๐,๐๐๐ บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม      ๑๐,๐๐๐ บาท 
      เงินอุดหนุน     รวม      ๑๐,๐๐๐ บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม   143,000 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม   103,000 บาท 
      ค่าใช้สอย     รวม   103,000 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     รวม     4๐,๐๐๐ บาท 
       เงินอุดหนุน     รวม     4๐,๐๐๐ บาท  
   แผนงานการเกษตร 
   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม      3๐,๐๐๐ บาท 
        งบดำเนินงาน    รวม      3๐,๐๐๐ บาท 
        ค่าใช้สอย     รวม      2๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 

หัวหน้าสำนักปลัด 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ 
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        ค่าวัสด ุ     รวม      ๑๐,๐๐๐ บาท 
   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวม    593,000 บาท 
        งบดำเนินงาน    รวม      ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ค่าใช้สอย     รวม      ๕๐,๐๐๐ บาท  
   งบลงทุน     รวม    543,๐๐๐ บาท 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม    543,000 บาท  
            
                          ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนของแผนงานสาธารณสุข  
                          แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร 
                          เนื่องจากงบประมาณทั้ง 4 แผนงานอยูใ่นความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.จึงนำมา 
                          พิจารณารวมกันในครั้งเดียว มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย  
                          ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในแผนงานต่อไป  
 
                         กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ กระผมว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย-        
                         ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
                         ๒๕๖5 ในส่วนของกองช่าง ดังนี้ 
            รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การ-  
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 
           กองช่าง   
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน          รวม ๕,๓20,150 บาท 
   งบบุคลากร     รวม 3,๐63,960 บาท 
        เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )   รวม 3,063,960 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม 1,846,462 บาท 
        ค่าตอบแทน     รวม    277,780 บาท 
        ค่าใช้สอย     รวม 1,138,682 บาท 
        ค่าวัสดุ     รวม    430,000 บาท 
        งบลงทุน     รวม    409,728 บาท 
           ค่าครุภัณฑ ์    รวม    359,728 บาท 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม      5๐,๐๐๐ บาท 
   งานไฟฟ้าและประปา    รวม    620,000 บาท 
   งบดำเนินงาน     รวม    620,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     รวม    200,000 บาท  
       ค่าสาธารณูปโภค    รวม    420,000 บาท 
   งานบำบัดน้ำเสีย     รวม    ๗51,700 บาท 
      งบลงทุน     รวม    751,700 บาท  
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม    751,700 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   รวม 7,126,000 บาท  
   งบลงทุน      รวม 7,126,000 บาท 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 7,126,000 บาท 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ 

ว่าทีร่ต.มิตรชัย  ไชยยศ 

ผอ.กองช่าง 
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                          ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน 
                          และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เนื่องจากงบประมาณทั้ง ๒ แผนงานอยู่ในความ 
                          รับผิดชอบของกองช่าง มีสมาชิกท่านใด สงสัยและประสงค์จะซักถามหรือไม ่ 
 
                         กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเรียน 
                        สอบถามว่าเหตุใดจึงมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจดัซ้ือเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ขนาด 1.5 แรงม้า  
                        จำนวน 8 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 108,000 บาท เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ขนาด 2 แรงม้า  
                        จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 33,000 บาท ขอทราบเหตุผลความจำเป็นด้วยครับ เหตุใดจึง 
                        มีการจัดซื้อจำนวนมากขนาดนี้ จะนำไปใช้ที่ไหน อย่างไร       
 
                         กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตเรียน 
                        ชี้แจงแทนกองช่าง ดังนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
                        กิจการประปาภายในเขตตำบลศรีวิชัย รวม 6 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้งเครื่องสูบน้ำจะ 
                        ทำงานอย่างหนักจนบางครั้งเกิดความชำรุดเสียหายและไม่สามารถแกะออกมาซ่อมแซมได้ จึงม ี
                        ความจำเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มมาใช้ในกิจการประปา 
                        และซื้อมาสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินชำรุดเสียหายในเวลากลางคืนหรือในวันหยุด เพราะว่าน้ำ 
                        เป็นสาธารณูปโภคท่ีสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แค่น้ำไม่ไหลเพียง 1-2 ชั่วโมง ก็สร้าง 
                        ความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพ่ือให้การ 
                        บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง กรณีมีการตั้งงบประมาณไว้ 
                        แล้วหากไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งบประมาณก็สามารถโอนงบประมาณไปดำเนินการในด้านอ่ืนได้  
                        แต่ถ้าหากไม่ตั้งงบประมาณไว้ กรณีเครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายจะไมส่ามารถจัดซื้อได้ เนื่องจาก 
                        เป็นครุภัณฑ์ก่อนจัดซื้อต้องมีการโอนงบประมาณหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งจะต้อง 
                        ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และหากไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมสภาก็ไม่สามารถเรียก 
                        ประชุมสภาได้ การแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งยากข้ึนไปอีก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ 
                        แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งหรือกิจการประปา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณเพ่ือ 
                        จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไว้เพื่อใช้งาน ท่านสมาชิกสภาไม่ต้องกังวลว่าตั้งงบประมาณไว้จำนวนมากเรื่อง 
                        กิจการประปาแล้วจะทำให้กิจการตามอำนาจหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ ขาดสภาพคล่องหรือขาดโอกาส  
                        ในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าหากไม่ใช้หรือใช้ไม่หมดก็สามารถโอนงบประมาณไปใช้ในภารกิจ 
                        ด้านอื่นๆ ได้   
                                                                                
                      มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
                               เมือ่ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ผมก็ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง 
                               ทุกส่วนที่ได้นำเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/หน่วยงานต่อที่ 
                               ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 
   - เนื่องจากญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้และในการ 
                                พิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 
                                ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                                ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และขณะนี้เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๑ ซึ่งทีป่ระชุมได้ปรึกษาใน 
                                หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ 

นายปรีชา โคตรปัญญา 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑4 

นายวิทยา กาสุริย์ 
รองปลัด อบต. 
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                                ลงมติว่าจะรบัหลักการหรือไม่  
ผมขอถามมีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา

อบต.ทา่นใดอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๑ ได้โปรด
ยกมือครับ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                              พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๑ เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด 
                              ออกเสียง ๑ เสียง )     
 
                             เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                             รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๑ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง  
                             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปร 
                             ญัตติ ก่อนที่สภา อบต. จะมีการปรึกษาหารือว่า เราจะใช้เวลาในการแปรญัตติร่าง 
                             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในการพิจารณาวาระที่  
                             ๒ ที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลานานเท่าใด นับตั้งแต่สภา  
                             อบต.มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ เราจะต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
                             ข้อบัญญัติก่อน เพ่ือทำหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ สำหรับการเลือก 
                             คณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
                             ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ ( ๓ )  
                             คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วย 
                             ความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้สมาชิกสภา อบต. เสนอว่า 
                             คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจะต้องมีก่ีคน และเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะ 
                             กรรมการฯ พร้อมผู้รบัรอง ๒ คน หลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ    
                             ทีละคน คือเลือกคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจำนวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติ 
                             กำหนดไว้ ขอเชิญท่านสุนันทา บุญชิต ส.อบต.ม.3 
 
                               ดิฉนัขอเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๕ คน 
   ๑.นายศิริรัตน์  ไฮวัง          ส.อบต. ม.๑๕  ผู้รับรอง 
   ๒.นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน      ส.อบต. ม.12  ผู้รับรอง 
 
                                มสีมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
                                ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
                                ขอ้บัญญัติ จำนวน ๕ ท่าน หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือขึน้ครับ  
                                   
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
                                ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน 
 
                                  
                              ผมขอเสนอ นายเธียรชัย  พรหมทัน  ส.อบต. ม.๑๖ 
    ๑.นายสุรพล พิมพ์ขวา      ส.อบต. ม.9  ผู้รับรอง 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายอ่อนศรี เรียงจันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. ม.11 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นางสุนันทา บุญชิต 

สมาชิกสภา อบต. ม.3 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  
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    ๒.นางสุนันทา บุญชิต    ส.อบต. ม.๓  ผู้รับรอง 
 
                                มสีมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่  
                                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
                                เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายเธียรชัย  พรหมทัน   
                                ส.อบต. ม.๑๖ เพียงคนเดียว แสดงว่านายเธียรชัย  พรหมทัน ได้รับเลือกเป็นคณะ              
                                กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร 
                                ญัตติ คนที่ ๒    
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
                                กระผมขอเสนอ นายเปรียบ เวียงคุต ส.อบต. ม.13 
   ๑.นายนางไพวัลย์ สารสวัสดิ์     ส.อบต. ม.4 ผู้รับรอง 
   ๒.นายคมกริช ทุมมนตรี          ส.อบต. ม.๑๑ ผู้รับรอง 
 
                                มสีมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่  
                                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
                                เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายเปรียบ เวียงคุต   
                                ส.อบต. ม.13 เพียงคนเดียว แสดงว่านายเปรียบ เวียงคุต ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ              
                                แปรญัตติ คนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                คนที่ ๓     
 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
                               ผมขอเสนอ นายสมพงษ์  บุตรเพ็ง  ส.อบต. ม.๑๓  
   ๑.นายวรเพ็ญ อุปสัย              ส.อบต. ม.8 ผู้รับรอง 
   ๒.นายร่มเย็น กองแก้ว            ส.อบต. ม.๑๐  ผู้รับรอง 
 
                                มสีมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่  
                                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
                                เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายสมพงษ์  บุตรเพ็ง   
                                ส.อบต. ม.๑๓ เพียงคนเดียว แสดงว่านายสมพงษ ์ บุตรเพ็ง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ              
                                แปรญัตติ คนที ่๓ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                คนที่ ๔  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
                                ผมขอเสนอ นายสกล  ช่วยจันทร์ดี  ส.อบต. ม.๔ 
   ๑.นายปรีชา  โคตรปัญญา      ส.อบต. ม.14  ผู้รับรอง 
   ๒.นายพิเชษฐ์  แสนอุบล       ส.อบต. ม.๕   ผู้รับรอง 
 
                                มสีมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม ่ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายสถิตย์ ลูกเงาะ 

สมาชิกสภาอบต. ม.2 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายสงวน สุเทว ี

สมาชิกสภา อบต. ม.7 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายไพวัลย์  ขุนโสภา 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  
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                                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
                                เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายสกล  ช่วยจันทร์ดี   
                                ส.อบต. ม.๔ เพียงคนเดียว แสดงว่านายสกล ช่วยจันทร์ดี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ              
                                แปรญัตติ คนที่ ๔ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                คนที่ ๕  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
                               ผมขอเสนอชื่อ นายทองใบ  กองตุ้น ส.อบต. ม.๒ 
   ๑.นายอุดร บัตรเพ็ง        ส.อบต. ม.8   ผู้รับรอง 
   ๒.นายจันทะจร สีลาดเลา   ส.อบต. ม.10   ผู้รับรอง 
 
                                มสีมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม่  
                                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
                                เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายทองใบ กองตุ้น   
                                ส.อบต. ม.๒ เพียงคนเดียว แสดงว่านายทองใบ  กองตุ้น ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ              
                                แปรญัตติ คนที่ ๕  
                                   
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
                             ต่อไปเป็นการเลือกประธานกรรมการฯและเลขานุการฯ ซึ่งการเลือกอาศัยอำนาจตาม 
                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
                             เพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ได้บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการ 
                             สภาท้องถิน่คณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น 
                             คณะนั้นๆ เพราะฉะนั้นผมจะขอพักการประชุมสักครู่เพื่อให้ท่านปลัดในฐานะเลขานุการ 
                             สภา ได้นัดประชุมและเปิดประชุมครั้งแรกและดำเนินการเลือกประธานกรรมการและ 
                             เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 
     ---- พักการประชุม ๑ ชัว่โมง ---- 
 
                               ผลการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าท่าน 
                               เปรยีบ เวียงคุต ส.อบต.ม.13  ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ท่านเธียรชัย    
                               พรหมทัน รองประธานสภา ได้รับเลือกเป็นเลขานุการ เมื่อสภา อบต. มีคณะกรรมการแปร   
                               ญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ต่อไปผมขอปรึกษาท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า เราจะใช้เวลาในการแปร 
                               ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในการ  
                               พิจารณาวาระที่ ๒ ทีป่ระชุมจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลานานเท่าใด  
                               นับตั้งแต่สภา อบต.มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ ขอเชิญท่านวรเพ็ญ อุปสัย  
                               สมาชิกสภา อบต.ม.8 ครับ 
 
                           กราบเรียนทา่นประธานสภา อบต. และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
                           นายวรเพ็ญ อุปสัย สมาชิกสภา อบต. ม.8 กระผมขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ 
                           กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

นายวรเพ็ญ อุปสัย 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ  

นายร่มเย็น กองแก้ว 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑0 
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                           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ 
           -สมาชิกสภา อบต.ที่ประสงค์จะยื่นขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ  
                           แปรญัตติล่วงหนา้ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นหนังสือ ภายในระยะเวลา ๓ วัน  
                           คือวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  
                           ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 
                           ประชุมสภา เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มเีวลาแจ้งกำหนดนัดผู้บริหารท้องถิ่น  
                           และสมาชิกสภาที่ยื่นคำแปรญัตติมาชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ   
                           แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
                           พ.ศ.๒๕๔๗  รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  
                                 
                             ขอผู้รับรองด้วยครับ 
          ๑. นายปรชีา โคตรปัญญา       ส.อบต. ม.14 ผู้รับรอง 
          ๒. นายจนัทะจร สีลาดเลา       ส.อบต. ม.๑๐   ผู้รับรอง 
                             สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถ้าไม่มีผมขอถามมติว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ 
                             แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันที่ 9  
                             สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา๐๘.๓๐ น. ซึ่งไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภา อบต. มีมติรับ 
                             หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ หากท่านเห็นชอบได้โปรดยกมือครับ                          
มติที่ประชุม        เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒8 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง ) 
                        
                           ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ท่านเปรียบ เวียงคุต นัดประชุม เชิญครับ 
 
 
                        เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายเปรียบ -   
                        เวียงคุต สมาชิกสภา อบต.ม.13 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอกำหนดนัด 
                        ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๖.4๕ น. ณ ห้องประชุม 
                        องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยจะประชุมในกรณีที่มีการเสนอขอแปรญัตติและกรณี  
                        ไม่มีการเสนอขอ เพื่อทำรายงานและบันทึกความเห็นทั้งร่างเดิมและที่ได้มีการแก้ไขยื่นต่อ 
                        ประธานสภา อบต. เพ่ือให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแจ้งแก่สมาชิกสภา อบต. ไมน่้อยกว่า   
                        ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการประชุมสภา อบต. ในการพิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามระเบียบ 
                        กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไข 
                        เพ่ิมเตมิ ข้อ ๕๐  
          
                          ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภา 
                          อบต. กำหนดและสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 
                          เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายขอ้ เสนอต่อประธาน 
                          คณะกรรมการแปรญัตติ และต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรอง ๒ ท่าน  
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
                         ต่อไปเป็นการนัดประชุมสภา อบต.เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัตินะครับ ในวาระท่ี ๒ ขัน้แปร  
                         ญัตติ และวาระท่ี ๓ การลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้กำหนดวันนัด 
                         ประชุมสภา อบต. ขอเชิญท่านคมกริช ทุมมนตรี สมาชิกสภา อบต. ม.๑1 ครับ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 

ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเปรียบ เวียงคุต 

สมาชิกสภา อบต.ม.13 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

18 



 

 
                        กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
                        นายคมกริช ทุมมนตรี ขอเสนอให้นัดประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                        รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖4  
                        เวลา ๐๙.๐๐ น. และวาระท่ี ๓ ในวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
                        องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                                                
                            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
         ๑.นายเฉลียว บุญเฮ้า      ส.อบต. ม.๑๒  ผู้รบัรอง 
         ๒.นายอ่อนศรี  เรียงจันทร์     ส.อบต. ม.๑๑  ผู้รับรอง 
         ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
                           ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติกำหนดนัดประชุมสภา อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
                           งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี ๒ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม  
                            ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 ถือว่าท่านสมาชิกสภา  
                            อบต.ได้รับทราบกำหนดนัด ประชุมสภา อบต.แล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านมาประชุมตาม 
                            กำหนดนัดประชุมด้วย มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย และประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย 
                            เพ่ิมเติมหรือไม ่ 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
                              -ไมมี่–  
                   
                            ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. 
                            ทุกทา่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ฯ ที่ได ้
                            เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 
                            ตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไป 
                            ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม            เวลา  ๑6.30 น. 
 
        
    ลงชื่อ       ไพทูร  ศรีโนนยาง   จด/บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นายไพทูร ศรีโนนยาง )  
        เลขานุการสภาฯ 
 
 
   ลงชื่อ    เดชอุดม เสนารักษ์      ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายคมกริช ทุมมนตรี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑1 
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