
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๒    

วันพุธที่  ๑๑  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  

 
 
 
 



 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  
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 ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภา อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   

  -ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                      

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ สมาชิกสภา อบต. ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทุกท่าน วันนี้ เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
ครั้งที่ ๒ ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. ต่อไป 

นายไพทูร ศรีโนนยาง 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑     เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุม จำนวน 29 ท่าน ครบองค์ประชุม การประชุม  
สภา อบต. ในวันนี้ เป็นการประชุมในระเบียบวาระเรื่องการพิจารณาข้อบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกให้ หากมีข้อสงสัยอะไรก็ขอให้ซักถามและถามในประเด็นที่อยู่ในระเบียบวาระ ห้าม
ถามเรื่องอ่ืน ๆ  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

         สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ.  
                              ๒๕๖4 
 

ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ   
                             ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.        
                              ๒๕๖4 ครั้งที ่๑ เมื่อวันที ่3 สิงหาคม ๒๕๖4                              

   บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกัน
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 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
  
  



 ๔ 

     (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 ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติที่
ประชุมเลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4 โปรด
ยกมือครับ    

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี ๒ แปรญัตติ           

 
ตามที่ ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑ แล้ว และที่ประชุมมีมติกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา อบต.มีมติรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ คือวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐น. วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖4 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และประธานสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว ไปให้คณะกรรมการ ฯ แปรญัตติพิจารณา 
         ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานการแปรญัตติต่อที่
ประชุมสภา อบต. 

 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 และมีมติ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น คือตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 
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.และประธานสภา อบต. ได้ส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มาให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณารายละเอียด นั้น 

นายเดชอุดม  เสนารักษ ์ 
ประธานสภาฯ           
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเปรียบ เวียงคุต 
ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติประจำสภา ฯ 
  
  



 ๕ 

   ระหว่างกำหนดเวลาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังกล่าว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้แต่อย่างใด ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สรุปได้ ดังนี้ 

                              ๑.เอกสารงบประมาณส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
                                 พ.ศ. ๒๕๖5 ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
           ๒.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบ 
                                 รายจ่าย ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
           ๓.เอกสารงบประมาณ ส่วนที่เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 
                                 รายจ่ายทัว่ไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
              -รายจ่ายตามแผนงาน  
            ๑) แผนงานงบกลาง ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   2) แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            3) แผนงานรักษาความสงบภายใน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            4) แผนงานการศึกษา ไม่มีการยืน่ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            5) แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            6) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไมมี่การยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            7) แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            9) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
   10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
            ๑1) แผนงานการเกษตร ไม่มีการยื่นขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

        คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยละเอียดแล้วมีความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา อบต. ที่สนองตอบต่อปัญหา
และความต้องการของประชาชน และการกำหนดรายจ่ายมีความเหมาะสมกับสถานะการ
คลัง องค์การบริหารส่วนตำบล 

                    จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
ตามร่างเดิม เพ่ือให้ประธานสภา อบต. นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
พิจารณาต่อไป 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  

 
    (ลงชื่อ)          เปรียบ เวียงคตุ      ประธานกรรมการ 
                                                  ( นายเปรียบ เวียงคุต ) 
 
    (ลงชื่อ)          ทองใบ  กองตุ้น        กรรมการ 
                    ( นายทองใบ  กองตุ้น )  
 
    (ลงชื่อ)        สมพงษ์  บุตรเพ็ง      กรรมการ 
                 ( นายสมพงษ์  บุตรเพ็ง ) 



 ๖ 

 
    (ลงชื่อ)        สกล  ช่วยจันทร์ด ี      กรรมการ 
                 ( นายสกล  ช่วยจนัทร์ดี ) 
 
    (ลงชื่อ)       เธียรชัย  พรหมทัน        กรรมการ/เลขานุการ 
                         ( นายเธียรชัย  พรหมทัน ) 
   

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระที่ 
๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขไว้เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน เมื่อฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา 
อบต. ไม่ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม มี
สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอถามมติที่ประชุมว่า 
         - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามร่างเดิม ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามร่างเดิม เอกฉันท ์( เห็นชอบ ๒8 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   
                               ๑ เสียง )  
 
                            ๓.๒ ญัตติที่ ๒ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด   
                                  ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
    
                             ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4 สภาแห่งนี้ 
                             ไดม้ีมติกำหนดการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ี ๓ ลงมติ ในวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ดังนั้นการ 
                             ประชุมพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญติัฯ ในวาระท่ี ๓ ก็ขอใช้มติเดิมของที่ประชุมคือประชุมใน 
                             วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 ต่อไปข้อเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ญัตติที่ ๒ ขอโอนลด 
                             งบประมาณรายจ่ายเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและ 
                              สิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติ และชี้แจง 
                              หลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                              เชิญครับ 
                              
                           เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
                           ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนลดงบประมาณ   
                           รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2  
                           รายการ ดังนี้ 
        ๑.เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
           โอนลด  
                              แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะ 
                              หมวดรายจ่ายอื่น โครงการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
                              ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 15,000 บาท โอนลด 2,600 บาท คงเหลือ  
                              12,400 บาท  
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 



 ๗ 

           โอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ   
                          เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ เอ4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที (ppm) 
       - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
       - มีช่องเชื่อมตัว (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
       - สามารถใช้ได้กับ เอ4 , Letter,Legal และ Custom 
         ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
                            ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  
                              2.ตู้เหล็ก 2 บานทึบ  
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า 
                               ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ 
                               ผลประโยชน์ทับซ้อน ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 12,400 บาท โอนลด  
                               12,000 บาท คงเหลือ 400 บาท   
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก 2  
                               บานทึบ จำนวน 2 หลังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
             - ตู้เหล็ก 2 บานทึบ แบบ 2 บานเปิด 
             - มีมือจับชนิดจับ 
             - มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 ชั้น 
            โอนลด 
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า 
                               ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป  
                               เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือกอ่นโอน 15,000  
                               บาท โอนลด 12,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท   
            โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
            แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                               สำนักงาน รายการตู้เหล็ก 2 บานทึบ จำนวน 2 หลังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000  
                               บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - ตู้เหล็ก 2 บานทึบ แบบ 2 บานเปิด 
            - มีมือจับชนิดจับ 
            - มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 ชั้น 
             ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการ รวมเป็นเงิน 
                                ที่โอนในครั้งนี้จำนวน 26,600 บาท  

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 



 ๘ 

                                และสิ่งก่อสร้างทีท่ำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                                ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น            
                                     ขอได้โปรดนำเสนอต่อทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยเพื่อพิจารณา 
                                ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้ชี้แจง 
                                รายละเอียดให้ที่ประชุมแหง่นี้ได้รับทราบ 
                                       
                             เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว 
                             มะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน  
                             การโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี ้          
   1.เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท  
                                เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อเนื่องจากสำนักปลัดมีเครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง ซึ่งแต่ละ 
                                 เครื่องมีอายุการใช้นานหลายปี และชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้ไมเ่พียงพอในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
                                 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สำนักปลัด อบต. มีเครื่องพิมพ์ใช้อย่างเพียงพอใน 
                                 การปฏิบัติงานและใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซ่ึงกรณีนี้องคก์ารบริหาร 
                                 ส่วนตำบลศรีวิชัย ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                                 ใหม่ ดังนี้ 
              โอนลด  
                                 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า 
                                 ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
                                 ผลประโยชน์ทับซ้อน ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 15,000 บาท โอนลด  
                                 2,600 บาท คงเหลือ 12,400 บาท  
              โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  
                                 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท มีรายละเอียด  
                                 ดังนี้ 
              - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
              - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
              - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ เอ4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที (ppm) 
              - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
              - มีช่องเชื่อมตัว (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
              - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
              - สามารถใช้ได้กับ เอ4 , Letter,Legal และ Custom 
               ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ   
                                  คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 
   2.ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จำนวน 4 หลัง ราคา ๒4,๐๐๐ บาท  
                                เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อเนื่องจากสำนักปลัดมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่อยู่หลาย 
                                 ด้าน อาทิงานนิติการ งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุข 
                                 และสิ่งแวดล้อม นอกจากงานหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแล้ว สำนักปลัดมีเอกสารหลักฐานของทาง 
                                 ราชการและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น งานกิจการสภามี 
                                 แฟ้มเอกสารการเรียกประชุมสภา เชิญประชุม รายงานการประชุมสภา และวัสดุอุปกรณ ์

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๙ 

                                 อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่งานกิจการสภายังไม่มีตู้สำหรับเก็บเอกสารจึงได้ฝากเอกสารไว้กับ 
                                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานตรวจสอบภายใน ทำให้เอกสารค่อนข้างอยู่ 
                                 กระจัดกระจายไม่เป็นเอกเทศและไม่มีความเป็นเรียบร้อย ปลอดภัย นอกจากนีใ้นห้วงตั้งแต ่ 
                                 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเกี่ยวกับการ 
                                 ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 และโรคลัมปีสกิน โดยงานที่ต้องปฏิบัติม ี
                                 วัสดุอุปกรณว์ิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวนมาก เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 
                                 แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เวชภัณฑ์ต่างๆ โทรโข่ง เครื่องพ่นยา ชุด PPE น้ำยาพ่นฆ่า 
                                 เชื้อโรค ซ่ึงเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่มีที่เก็บสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและ 
                                 ปลอดภัย ปัจจุบันยังเก็บรักษาไว้ที่ห้องสำนักปลัด กรณีนี้องคก์ารบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                                 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
                                 เพ่ือให้มีตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้ง 
                                 จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   โอนลด 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า 
                               ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ 
                               ผลประโยชน์ทับซ้อน ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 12,400 บาท โอนลด  
                               12,000 บาท คงเหลือ 400 บาท   
            โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก 2  
                               บานทึบ จำนวน 2 หลังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - ตู้เหล็ก 2 บานทึบ แบบ 2 บานเปิด 
            - มีมือจับชนิดจับ 
            - มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 ชั้น 
            โอนลด 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้า 
                               ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป  
                               เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตั้งไว้ 15,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 15,000  
                               บาท โอนลด 12,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท   
            โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
            แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                               สำนักงาน รายการตู้เหล็ก 2 บานทึบ จำนวน 2 หลังๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000  
                               บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - ตู้เหล็ก 2 บานทึบ แบบ 2 บานเปิด 
            - มีมือจับชนิดจับ 
            - มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 ชั้น 
                    สรุปยอดรายการขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2   
                                รายการ รวมเป็นเงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน 26,600 บาท 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
                               สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ 
                               เปน็อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 



 ๑๐ 

 
                             ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่  
                             ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไม ่ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด 
                             งบประมาณรายจ่ายเพือ่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 
                             26,600 บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือ 
 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ 28 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 
 
            ๓.๓ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566-2570 )             
    
                             ระเบยีบวาระท่ี 3  ข้อ 3.3 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566- 
                             2570 ) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ชี้แจงหลักการ เหตุผลความ 
                             จำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เชิญครับ 
                            
                           เรียนท่านประธานสภา อบต. ทีเ่คารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
                           สำหรับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566-2570 ) กระทรวงมหาดไทยได้ม ี
                           หนังสือสั่งการแจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 
                           2566-2570 ) ให้ อปท.จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน 
                           ปีงบประมาณถัดไปในส่วนของรายละเอียดผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจง 
                           รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
                             เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจาก   
                             กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม   
                             2563 แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2566- 
                             2570 ) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
                             ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป อีกท้ังได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครอง 
                             ส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) เช่น ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 
                             2570 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แนวทางการจัดทำ 
                             แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  
                             ไปสู่การปฏิบัติ โดยในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566-2570 ) ได ้
                             นำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ โดยพิจารณาให้มีความ 
                             สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และการออกประชุมประชาคมตามหมู่บ้านทั้ง 16  
                             หมู่บ้านในห้วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ 
                             ประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน ซึ่งขณะนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนัก 
                             ปลัด อบต. ได้ดำเนินการจัดทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามบัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
                             แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประกอบด้วย  
                             1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2.ยุทธศาสตร์การ 
                             พัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ 
                             สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                             แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยัง่ยืน 5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ 
นายก อบต.ศรีวิชัย 

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 



 ๑๑ 

                             หลักธรรมาและความมั่นคง ขออนุญาตอ่านเรียงตามยุทธศาสตร์/ตามข้อ เอกสารทั้งสิ้นมี 
                             ความยาว 70 หน้า สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าโครงการของหมู่บ้านของท่านตกไป 
                             หรือไม่ครบ ไม่ถูกต้องตามเอกสารรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ข้อให้แจ้งให้ 
                             เจ้าหน้าที่ทราบด้วยเพื่อทีจ่ะได้แก้ไขให้ถูกต้อง     
                                     ขอไดโ้ปรดนำเสนอตอ่ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา 
                                ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566-2570 ) ต่อไป  
 
                             ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ทีไ่ดช้ี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่  
                             ประชุมได้รับทราบมีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า 
                             ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเสนอร่าง 
                             แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566-2570 ) ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ 
                             ให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2566-2570 ) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. 
                             2566-2570 ) และให้ประกาศใช้โปรดยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ 28 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
   -ไม่มี- 
    
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
   -ไม่มี- 
 
                             มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ในระเบียบวาระที่ 5 หรือไม่ ถ้าไม่มีผมในนาม  
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้ 
                             เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 
                             ตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไป  
                             ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม            เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
                                  
    ลงชื่อ      ไพทรู  ศรีโนนยาง    จด/บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นายไพทูร ศรีโนนยาง )  
        เลขานุการสภาฯ 
 
 
    ลงชื่อ      เดชอุดม เสนารักษ์  ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
  ( นายเดชอุดม เสนารักษ์ ) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 

นายเดชอุดม  เสนารักษ์  
ประธานสภาฯ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
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