รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
........................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมู่
บ้าน
ลายมือชื่อ
หมาย
ที่
ที่
เหตุ
๑. นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ
๖
ดอนแดง
เดชอุดม เสนารักษ์
๒. นายเหรียญ ยางไชย
รองประธานสภาฯ ๙
โนนสวาท
ลาป่วย
๓. นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ
ทองหล่อ วิปัสสา
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 ช่วยจันทร์ดี
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 สุเทวี
ส.อบต.
๗ โคกสะอาด
สงวน สุเทวี
ณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง
๑๕. นายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง
ส.อบต.
๗ โคกสะอาด
๑๖. นายวรเพ็ญ อุปสัย
ส.อบต.
๘ ห้วยแสง
วรเพ็ญ อุปสัย
๑๗. นายอุดร บุตรเพ็ง
ส.อบต.
๘ ห้วยแสง
อุดร บุตรเพ็ง
๑๘. นายสุรพล พิมพ์ขวา
ส.อบต.
๙ โนนสวาท
สุรพล พิมพ์ขวา
๑๙. นายจันทะจร สีลาดเลา
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย จันทะจร สีลาดเลา
๒๐. นายร่มเย็น กองแก้ว
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย ร่มเย็น กองแก้ว
๒๑. นายคมกริช ทุมมนตรี
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา
ลากิจ
๒๒. นายอ่อนศรี เรียงจันทร์
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา อ่อนศรี เรียงจันทร์
๒๓. นายเฉลียว บุญเฮ้า
ส.อบต.
๑๒ นาเกษตร
เฉลียว บุญเฮ้า
๒๔. นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
ส.อบต.
๑๒ นาเกษตร
จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
๒๕. นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง
ส.อบต.
๑๓ ขัวสูงสวรรค์
สมพงษ์ บุตรเพ็ง
๒๖. นายเปรียบ เวียงคุต
ส.อบต.
๑๓ ขัวสูงสวรรค์
เปรียบ เวียงคุต
๒๗. นายปรีชา โคตรปัญญา
ส.อบต.
๑๔ ชัยเจริญ
ปรีชา โคตรปัญญา

๒
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นายไพทูร ศรีโนนยาง
นายศิริรัตน์ ไฮวัง
นายไพวัลย์ ขุนโสภา
นายบัวรินทร์ ลาดเลียง
นายเธียรชัย พรหมทัน

ส.อบต.
ส.อบต.
ส.อบต.
ส.อบต.
ส.อบต.

๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖

ชัยเจริญ
แก้ง
แก้ง
โนนอุดม
โนนอุดม

ไพทูร ศรีโนนยาง
ศิริรัตน์ ไฮวัง
ไพวัลย์ ขุนโสภา
บัวรินทร์ ลาดเลียง
เธียรชัย พรหมทัน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อ – สกุล
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายกำจัด นามวงษา
นายถวัลย์ ทุมมนตรี
นายกังวาน จันทมาลา
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม
นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นางอนงค์ โพธิราช
นายศรายุทธ จันทร์คำ

ผู้รับฟังการประชุม

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

นายก อบต.ศรีวิชัย
พรชัย วงศ์อุดมศิลป์
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
กำจัด นามวงษา
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
ถวัลย์ ทุมมนตรี
เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย
กังวาน จันทมาลา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
มะลีวัน วรรณวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
มิตรชัย ไชยยศ
ผอ.กองการศึกษาฯ
ฉวีวรรณ แก้วพรม
นิติกรชำนาญการ
ศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อนงค์ โพธิราช
นายช่างโยธา
ศรายุทธ จันทร์คำ

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบั บ ที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
-ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๓
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุม สภาองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้เป็นสี่สมัย ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ในปีหนึ่ง ให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ
กำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
นอกจากนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีถัดไป ( ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

๔
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรี ย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลศรี วิชั ย พร้ อ มคณะ
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริห ารส่ ว นตำบลศรีวิชัย สมั ยสามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด การประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ วันนี้สมาชิกสภา อบต. มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๒๙ ท่าน วันนี้ท่าน
ประธานสภาฯ
รองเหรียญ ยางไชย รองประธานสภาฯ ลาป่วย ผมไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลวานรนิวาส
ท่านอาการดีขึ้น แพทย์อนุ ญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ส่วนท่านคมกริช ทุมมนตรี ส.อบต.
ม.๑๑ บ้านร่มเย็นพัฒนา ขออนุญาตลากิจ เนื่องจากติดภารกิจ
เรื่องเหรียญพญาวานร นายอำเภอวานรนิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวานรนิวาส พ่อค้า ประชาชนอำเภอวานรนิวาส มีนโยบายจัดสร้างพญา
วานรที่หน้าที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีพุทธาภิเษก
เหรียญพญาวานร โดยมีโควตาให้ หมู่บ้านละ ๑๐๐ เหรียญ เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ก่อสร้างพญาวานร สมาชิกแต่ละท่านคงจะได้โควตาจากหมู่บ้านแล้ว แต่ของหน่วยงานก็มี
โควตาเช่นเดียวกัน ก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญท่านสกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ประธานสภาฯ
ให้สภา อบต.ทราบ
นายสกล ช่วยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๔

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
บั ด นี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ด ำเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว
ปรากฏว่า ไม่ มี ร ายการแก้ ไข รายละเอี ยดตามเอกสารที่ ได้ เสนอเข้าสู่ ส ภาเพื่ อร่ว มกั น
พิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยดังกล่าว ต่อไป

๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

สกล ช่วยจันทร์ดี 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) ณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง กรรมการ
( นายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง )
ส.อบต. ม.๗
(ลงชื่อ)

พิเชษฐ์ แสนอุบล กรรมการ/เลขานุการ
( นายพิเชษฐ์ แสนอุบล )
ส.อบต. ม.๕

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ท่านสกล ช่วยจันทร์ดี
ประธานสภาฯ
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
จะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ป ระชุมเลยนะครับ ท่ านใดรับ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบล
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โปรดยก
มือขึ้นครับ

๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
๓.๑ ญัตติที่ ๑ ขอโอนลดงบประมาณ รายการโครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านดอน
แดงน้อยหมู่ที่ ๑๐ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ รายการโครงการก่อสร้างหอ
ประธานสภาฯ
ประปาถังสูง บ้านดอนแดงน้อยหมู่ที่ ๑๐ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
แดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือ
ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
นายก อบต.ศรีวิชัย
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอ
เสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ รายการโครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านดอน
แดงน้อยหมู่ที่ ๑๐ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐
โดยมีเหตุผล ความจำเป็นเนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งจากบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐
ตำบลศรีวิชัย ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยขอให้ยุบรวมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท รวมกับ
โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง ( ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา กระผม ท่านรองนายก ท่านปลัด
ทีมงานกองช่าง ส.อบต. และผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วขุดเจาะบ่อ
บาดาลทดสอบ ๓ บ่อ ปรากฏว่าในพื้นที่บ้านดอนแดงน้อย น้ำน้อย สูบประมาณ ๑๕ นาที
น้ำก็ขาด เพราะฉะนั้นการก่อสร้างหอประปาถังสูง จึงไม่ตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำ เพราะปัญหาคือมีหอถังสูงแล้วจะเอาน้ำมาจากแหล่งใด เบื้องต้นได้แก้ไขปัญหา
โดยการสูบน้ำมาจากศาลาประชาคมหมู่ที่ ๖ แต่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนก็คือจะทำอย่างไร
ไม่ให้ปัญหาขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นอีก ก็ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย ซึ่งก็ได้ข้อสรุป
ว่าจะจัดทำโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน โดยวิธีการสูบน้ำมาจากศาลาประชาคม
หมู่ที่ ๖ เพิ่มถังแรงดันเข้าไป เป็นสแตนเลส ๓๐๐ ลิตร ดันน้ำไปที่ถังบอลลูนที่โรงเรียนบ้าน
ดอนแดง แล้วส่งต่อไปยังบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ แล้วขยายเขตประปาในส่วนที่สงสัยว่า

๗
ท่อน้ำประปาอาจจะอุดตัน บางจุดไหล บางจุดน้ำไม่ไหล เวลาจะทำการซ่อมแซมต้องขุดดิน
ลึกลงไปเกือบ ๑ เมตร สร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการขยาย
เขตประปาใหม่ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๔,๐๐๐ บาท เพียงพอสำหรับโครงการนี้ แล้วก็ไม่ไป
รบกวนงบประมาณจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง
น้อย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท เพราะโครงการนี้กม็ ีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านดอนแดง
น้อย หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๓๐๔,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน ๓๐๔,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๓๐๔,๐๐๐ บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้
สมาชิกสภาทุกท่าน
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณ รายการโครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านดอนแดงน้อยหมู่ที่ ๑๐ เพื่อโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขยาย
เขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๔,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๘
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี ผมขอเชิญท่าน
เลขานุการสภา อบต.ศรีวิชัย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
สามัญประจำปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ บัญญัติว่าในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่นหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

นายเดชอุดม เสนารักษ์ หลังจากที่เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบ กฎหมายแล้วมีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะ
ประธานสภาฯ
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
นายสกล ช่วยจันทร์ดี เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี ส.อบต.ม.๔ บ้านหัวนา ขอเสนอ
ให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มี ๔ สมัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน
ผู้รับรอง

๑.นายบัวรินทร์ ลาดเลียง
๒.นายศิริรัตน์ ไฮวัง

ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๑๕

๙
นายสถิตย์ ลูกเงาะ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ ลูกเงาะ ส.อบต.ม.๒ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
กำหนด ๑๕ วัน
ผู้รับรอง

๑.นายจันทะจร สีลาดเลา
๒.นายปรีชา โคตรปัญญา

ส.อบต.ม.๑๐
ส.อบต.ม.๑๔

นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๒ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต.ม.๑๒ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยที่
๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มีกำหนด ๑๕ วัน
ผู้รับรอง

นายอุดร บุตรเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.ม.๘

ผู้รับรอง

๑.นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
๒.นายสงวน สุเทวี

ส.อบต.ม.๕
ส.อบต.ม.๗

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายอุดร บุตรเพ็ง ส.อบต.ม.๘ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
๑.นายเธียรชัย พรหมทัน
๒.นายวรเพ็ญ อุปสัย

ส.อบต.ม.๑๖
ส.อบต.ม.๘

นายเดชอุดม เสนารักษ์ สรุปสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี
ประธานสภาฯ
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเสนอและมีผู้รับรองถูกต้อง ดังนี้
๑. สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดสมัยประชุม ดังนี้
สมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
กำหนด ๑๕ วัน
สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
กำหนด ๑๕ วัน
สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
กำหนด ๑๕ วัน
๒. วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑๐
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี
กำหนด ๑๕ วัน
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถาม
มติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่สมาชิกสภา
นำเสนอ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เห็นชอบเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ กระผมขอมอบให้ท่านเลขานุการสภาฯ จัดทำ
ประกาศตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดแล้วแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย ต่อไปเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๒
๔.๒ การยกร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ การยกร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ
พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงข้อมูล
และรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากทุกๆ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ปี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะต้องจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แนวทางปฏิบัติในปีที่ผ่านมา หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณจะมาถึงในช่วงเดือน
มิถุนายน แต่ว่าแนวทางปฏิบัติก็คล้ายกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คือจะยึดตามรายได้ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันระบบการเงินการบัญชี ได้เบิกจ่ายด้วยระบบ E-LASS จึง
สรุปรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสาร ๔.๒ ที่ได้แจกให้ทุก
ท่าน ก็คือปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีรายรับจริง
๕๔,๑๕๖,๖๔๗.๕๑ บาท ซึ่งสามารถประมาณการได้แล้วว่าข้อบัญญัติที่จะตั้งในปี ๒๕๖๓
เราอาจจะตั้งไว้ที่ ๕๔ ล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดทำข้อบัญญัติ จึงได้ยกขึ้น
มาหารือท่านสมาชิกสภา และขอให้ท่านได้เตรียมการโครงการที่จะบรรจุไว้ในข้อบัญญัติปี
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหมู่บ้านละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยากหารือและให้
สมาชิกสภาได้เตรียมโครงการที่จะบรรจุไว้ในข้อบัญญัติปี พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากในการจัดทำ
ข้อบัญญัติจะมีขั้นตอน กระบวนการต่างๆ อาทิเช่น โครงการที่จะตราไว้ในข้อบัญญัติจะต้อง
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากได้ข้อสรุปเรื่องโครงการแล้ว ช่างก็จะออกไปสำรวจและ
ออกแบบ ประมาณการราคา ก่อนที่จะเสนอร่างข้อบัญญัติเพื่อให้สภาพิจารณาภายในวันที่

๑๑
๑๕ สิงหาคม อยากจะฝากท่านสมาชิกสภาว่าโครงการในหมู่บ้านของท่าน ให้ไปประชุม
ประชาคมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมการในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ก็น่าจะได้
ข้อสรุปโครงการปี ๒๕๖๓ ของแต่ละหมู่บ้าน ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการยกร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อก่อนทำไม่ได้เพราะ
รายรับไม่ชัดเจน แต่ปีนี้เราสามารถสืบได้แล้วว่างบประมาณที่จะตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพราะสามารถประมาณการได้แล้วว่า ประมาณการหรือ
รายรับจริงของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ ๕๔ ล้านบาท งบประมาณเฉลี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านละ
๔๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่นำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมก่อนกำหนดเพื่อความรวดเร็ว อีก
ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ อาจจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อ จึง
จำเป็นต้องเตรียมการทุกอย่างไว้ก่อนที่สมาชิกสภาจะหมดวาระ ขณะนี้เงินต่างๆ กำลังโอน
เข้ามา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจำ เช่น เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนม ส่วนงบประมาณในการลงทุน ก็โอนเข้ามาเช่นกันแต่จำนวนไม่มาก
นัก ผมก็ได้หารือกันกับท่านนายกว่าเมื่อมีงบประมาณโอนเข้ามา องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย จะดำเนินการในส่วนของโครงการตามหมู่บ้านเป็นหลัก คราวละ ๓-๔ โครงการ
รายละเอียดในส่วนนี้ก็คงต้องสอบถามผู้อำนวยการกองคลัง ปีนี้ในส่วนของงบพัฒนา
งบประมาณได้รับมาจำนวนเท่าใดแล้ว สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดใน
ส่วนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงาน

นายยงยศ เชื้อตาเคน เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ณ วันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีรายได้เข้ามาจำนวน ๒๗ ล้านบาท
นักวิชาการเงินฯ
งบประมาณตั้งไว้ที่ ๕๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วประมาณ ๑๔ ล้านบาท งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติเหลืออยู่ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ส่วนจะใช้ในงบลงทุน โครงการของหมู่บ้าน ก็
สามารถดำเนินการได้ประมาณ ๒ – ๓ โครงการ
นายทองหล่อ วิปัสสา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
เลขานุการสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้งบประมาณได้โอนมาแล้ว ๒๗ ล้านบาท ก็แสดงว่าครึ่งหนึ่งแล้ว
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเป็นรายจ่ายประจำ นักวิชาการเงินและ
บัญชีแจ้งว่าขณะนี้มีเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐ ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ก็มีรายจ่ายรออยู่แล้ว
คือรายจ่ายประจำ เช่น เบี้ยยังชีพ เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ ๑ ล้านบาท ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารเสริมนม เงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า
มีรายจ่ายหลายล้านบาทต่อเดือน เพราะฉะนั้นโครงการตามข้อบัญญัติต้องทยอยดำเนินการ
จะดำเนินการพร้อมกันไม่ได้ จะต้องเรียงลำดับก่อน-หลัง ดูงบประมาณเป็นหลัก

๑๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์ เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา ขอบคุณท่านปลัด
ประธานสภาฯ
ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ สมาชิกสภาหลายท่านอยากทราบ ประชาชนก็อยากรู้ว่า
เมื่อไหร่โครงการพัฒนาหมู่บ้านของเราจะได้วันไหน ก็ชัดเจนแล้วว่าโครงการหมู่บ้านจะ
ดำเนินการอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรองบประมาณก่อน เพราะงบประมาณที่โอนมามีรายรออยู่
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่
ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม เบี้ยยังชีพ ก็ขอฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยตรวจสอบ
งบประมาณมาว่าเงินโอนเข้ามาจำนวนเท่าใด หักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือจำนวนเท่าใด จะ
สามารถดำเนินโครงการได้จำนวนกี่โครงการ เพื่อที่สมาชิกสภาจะได้มีข้อมูลและสามารถ
ตอบคำถามประชาชนได้ อีกเรื่องหนึ่งที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้แจ้งเรื่องโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ ก็ขอให้สมาชิกสภาได้จัดเตรียมข้อมูลไว้
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อ ๔.๓ การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ
ประธานสภาฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจ่าย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบีย้ ยังชีพจะมีอยู่ ๓ ประเภทคือ ๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๓.เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะจ่าย
เป็นเงินภายในวันที่ ๓ ของเดือนหรือวันทำการถัดไป และจะโอนเข้าบัญชีของผู้รับเบี้ยที่ได้
แจ้งความประสงค์ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. สาขาโนนอุดม การผลักเงินเบี้ยยังชีพทางเจ้าหน้าที่
ธนาคารจะผลักเงินเข้าเป็นชุด ถ้ามีเลขที่บัญชีผู้สูงอายุรายใดมีการปิดบัญชี ทั้งกลุ่มก็จะ
ได้รับผลกระทบ ถ้าบัญชีหนึ่งไม่สมบูรณ์ก็จะกระทบบัญชีอื่นไปด้วย คืออาจจะล่าช้าไป
ส่วนมากที่ล่าช้าจะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคม เพราะว่าจะมีการยืนยันสิทธิผู้รับเบี้ยยังชีพแล้ว
ก็มีการยื่นบัญชีมาใหม่ บางคนอาจจะเอาบัญชีมาให้ผิด บัญชีที่ปิดไปแล้วหรือไม่มีการ
เคลือ่ นไหว ธนาคารก็ไม่สามารถผลักเงินเข้าบัญชีของท่านได้ก็เลยทำให้ล่าช้า เหตุผลที่
ล่าช้าก็มาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นที่ตัวผู้รับเบี้ยเองด้วยความที่สูงอายุ ไม่เข้าใจขั้นตอน
กระบวนการ บางคนเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว พอไปที่ธนาคารปรับสมุดไม่เป็น ถ้าเครื่องปรับ
สมุดด้านหน้าธนาคารใช้งานไม่ได้ต้องเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารด้านในปรับสมุดให้ ก็
พยายามชี้แจงให้ผู้รับเบี้ยรับทราบว่ากระบวนการของ อบต.เป็นอย่างไร เงินเข้าอย่างไร วัน
ใด สอนวิธีการตรวจสอบเงินในบัญชี ซึ่งบางคนต้องยอมรับว่าพูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจ หรือบาง
คนเข้าใจกลับบ้านแล้วกลับมาถามใหม่ก็มี ก็ขอฝากสมาชิกสภา ช่วยประชาสัมพันธ์ขั้นตอน

๑๓
วิธีการในการรับเบี้ยยังชีพเป็นอย่างไร ระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายไม่เกินวันที่ ๑๐ ของ
เดือน
นายบัวรินทร์ ลาดเลียง เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๖ เรียนสอบถาม กรณีผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากที่อื่นระหว่างปีงบประมาณ เบี้ยยังชีพจะได้เมื่อไหร่
อย่างไร ผมอยากทราบแนวทางปฏิบัติ เพราะประชาชน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนอุดม ๑ ราย
ย้ายมาจากภาคใต้ มาสอบถามผมเรื่องนี้ผมก็ตอบคำถามไม่ได้ แต่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าจะ
มาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ อบต. แล้วจะแจ้งให้ทราบ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีที่ผู้สูงอายุ
ย้ายที่ระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุต้องมาแจ้งลงทะเบียนขอรับเงินกับ อบต.ศรีวิชัย อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
ศรีวิชัย จะต้องทำหนังสือประสานไปยัง อปท.เดิมที่ตนย้ายมาและรับเบี้ยอยู่ เพื่อที่ให้ อปท.
เดิม จำหน่ายชื่อออกจากระบบสารสนเทศที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ หลังจากที่จำหน่ายชื่อออก
จากระบบและมีหนังสือแจ้งมายัง อบต.ศรีวิชัย ว่าได้จำหน่ายชื่อออกจากระบบแล้ว จนท.
อบต.ศรีวิชัย ก็จะบันทึกข้อมูลรายชื่อลงในระบบ อบต.ศรีวิชัย จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินให้
ได้ หลักก็คือต้นทางจะต้องปลดล็อคข้อมูลจากระบบให้ก่อน ปลายทางจึงจะสามารถบันทึก
ข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ซึ่งถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำให้
มารับเงินที่ใหม่หรือย้ายระหว่างปีงบประมาณเพราะว่าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ แต่ถ้าจะ
ย้ายก็ต้องผ่านกระบวนการนี้และมีความล่าช้า หรืออาจเสียสิทธิประโยชน์ไปประมาณ ๑-๒
เดือน การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ย อยากจะหารือท่านสมาชิกสภา ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการ
สื่อสารต่างๆ ทันสมัยขึ้น ประกอบกับ อบต.ศรีวิชัย ของเรามีธนาคารที่บ้านโนนอุดม ซึ่งการ
รับเบี้ยยังชีพส่วนหนึ่งโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ตามเอกสารที่แจกให้ข้อ ๔.๓ สถิติการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพฯ ซึ่งจะเห็นว่าผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สรุปทั้งหมดคือ ๑๑๒ ราย ผู้พิการ ๓๖๒
ราย ผู้ป่วยเอดส์ ๑๔ ราย การรับเงินมีทั้งรับเอง มอบฉันทะและก็โอนเงินเข้าบัญชี จะเห็นว่า
ผู้รับเบี้ยที่มอบฉันทะ ๕๙ ราย กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒๓ ราย ผู้ป่วยเอดส์ ๑ ราย เหตุที่
อยากจะหารือท่านสมาชิกสภาอีกเรื่องหนึ่งคือในการมอบฉันทะก็คือในการมอบฉันทะ
จะต้องมีลายมือชื่อผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เป็นพยาน ตามที่ทุกท่านรับทราบ ในการมอบเบี้ยก็
ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทุกครั้งจะแจ้งให้ทราบว่าถ้าท่านจะมอบอำนาจให้ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เป็น
พยาน ให้จัดทำเอกสารไว้ล่วงหน้า แต่ด้วยเหตุผลประการใดก็ไม่ทราบ บางครั้งมีการจัดทำ
เอกสารขณะที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ บางครั้ง ส.อบต.ติดภารกิจ ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ ในการมอบ
ฉันทะบางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบลายมือชื่อพบว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของ
ผู้ใหญ่บ้านหรือของ ส.อบต. แต่เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยให้ หรือแม้แต่ลายมือชื่อผู้
มอบกับผู้รับมอบฉันทะก็คล้ายๆกัน ถ้าเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ก็อ้างเหตุนั่น นี่ อ้างว่าทุกข์ยาก
แสนสาหัส ทำไมไม่ให้ แต่ว่าปัญหาที่เราพบที่ผ่านมาก็คือการเรียกร้อง ร้องเรียนขอความ
เป็นธรรม แต่เมื่อไปตรวจสอบดูแล้วไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้มีสิทธิรับเบี้ย หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ส.อบต. จึงอยากขอหารือท่านสมาชิกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าต่อไปนี้จะมีการมอบเบี้ยยังชีพ
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตามจริงตามระเบียบทำได้ ๒ อย่างคือรับเป็นเงินสดหรือโอนเงิน
เข้าบัญชี แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตามที่ได้นำเรียนไปแล้วข้างต้น ให้โอนเข้าบัญชีผู้รับเบี้ย
กรณีมีการมอบอำนาจบ่อยๆ เพื่อเป็นการตัดความเสี่ยง ถ้าเกิดมีการร้องเรียนขอความเป็น

๑๔
ธรรมว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้รับเบี้ย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะมีความผิด ครั้นจะไม่ให้ก็ไม่ได้
เพราะว่ามาแล้ว อยากจะอำนวยความสะดวก อยากรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกด้วย
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการมอบเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผมตั้งข้อสังเกตอยู่หลายข้อ ข้อแรกในการมอบฉันทะที่
นายก อบต.ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเรียน การมอบฉันทะ ปัญหาก็คือเรื่องลายมือชื่อมันสุ่มเสี่ยงทั้ง
สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ เหตุมันเกิดขึ้นแล้วก็คือให้ลูกหลานมารับเงิน แต่เงินไปไม่
ถึงผู้สูงอายุ พอไปไม่ถึงผู้สูงอายุแล้วก็มาร้องเรียน และที่สำคัญบางทีมอบฉันทะเกือบปีแล้ว
ไม่รู้เป็นเงินจำนวนเท่าใด ขณะนี้ อบต.ศรีวิชัย ต้องติดตาม เพราะว่าเงินไปไม่ถึงเจ้าตัว
ปัญหาคือคนที่มารับเงินไม่เอาเงินให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ขณะนี้มีอยู่ ๑ ราย ต้องติดตามทวง
ถาม หนี้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทเศษ ถ้าตามเงินส่วนนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความผิด อีก
ประการหนึ่งวันที่ไปมอบ สมมุติว่าไปมอบวันที่ ๓ ก็เสียเวลาไป ๑ วัน แทนที่จะได้ไปทำงาน
อย่างอื่น เรื่องไม่จบแค่นั้นผมเห็นผู้สูงอายุมารับเงินเบี้ยยังชีพวัดถัดไปเยอะมาก เจ้าหน้าที่
แทบไม่ต้องทำอะไร วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๐ รอคิวยาว เจ้าหน้าที่จะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ ใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยก็ต้องมารอจ่ายเงินทีหลัง ซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้มีปัญหา ผมจึงอยาก
เสนอความคิดเห็นว่าว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้โอนเงินเข้าบัญชี ก็จะหมดปัญหาในเรื่อง
ของการร้องเรียนต่างๆ เพราะว่าระบบของธนาคารมันทันสมัยมากเงินเข้าหรือไม่เข้าบัญชี
สามารถตรวจสอบได้หมด ซึ่งจะเป็นการป้องกันทั้งในส่วนของผู้รับเบี้ยยังชีพเอง หรือไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มอบเบี้ย ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสมาชิกสภา ที่จะต้องลงลายมือชื่อในใบมอบ
ฉันทะ ผมก็อยากเสนอเพียงเท่านี้ ก็สุดแล้วแต่สมาชิกสภา เราจะมีความคิดเห็นอย่างไร
นายเดชอุดม เสนารักษ์ อยากจะหารือสมาชิกว่าเรื่องนี้ควรดำเนินการอย่างไร ถ้าจะไปบังคับให้ทุกคนเปิดบัญชีก็จะ
ประธานสภาฯ
มีปัญหาตามมาอีก เพราะว่าระเบียบก็กำหนดมาให้ ๒ ช่องทางคือรับเป็นเงินสด หรือโอน
เข้าบัญชี
นายเปรียบ เวียงคุต
เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมคิดว่ามีข้อดีทั้ง
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓ ๒ แบบ เข้าบัญชีก็ดี ใช้บัตรเอทีเอ็มกดที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ก็ไม่เสียเวลาทำงาน
ผมว่าไม่ต้องสอบถามความคิดเห็น บังคับเลยให้ผู้สูงอายุโอนเงินเข้าบัญชี ผมไปหลายที่หลาย
อำเภอ หลายจังหวัด เคยสอบถามเกี่ยวกับการรับเบี้ยผู้สูงอายุ เขาบอกว่า อบต. โอนเข้า
บัญชีผู้รับเบี้ยทั้งหมด สะดวกทั้งคนให้และก็คนรับ
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยที่ได้มีการหารือกัน ถ้าจะโอนก็มีปัญหา เจ้าตัวไม่ได้มารับ
เอง ลูกหลานกดมาใช้มันก็มีปัญหาอีก เรื่องปลอมลายมือชื่อ ถ้าไม่ใช่ลายมือชื่อสมาชิก
ผู้ใหญ่บ้าน บางครั้งเราก็เห็นใจชาวบ้าน พออนุโลมได้ก็อนุโลมให้ เห็นใจกัน แต่มันก็ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ดูตามความถูกต้องด้วย ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาจะกระทบกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนของการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชี ถ้า
ผู้ใดไม่มีเวลา ก็ขอให้สมาชิกสภาแนะนำให้ไปเปิดบัญชี ถ้าเราจะบอกในเวลารับเบี้ยว่าให้ไป
เปิดบัญชีก็ดูจะไม่เหมาะสม คงจะต้องใช้วิธีสร้างการรับรู้และขอเฉพาะผู้ที่สมัครใจก่อน เราก็

๑๕
แนะนำว่าวิธีการรับเงินสด หรือการมอบอำนาจมันมีข้อบกพร่องอย่างไร และมันทำให้เกิด
ปัญหาอะไรแล้วค่อยขอความร่วมมืออย่างนี้ผมว่าจะดีกว่า ระเบียบ กฎหมายเขาก็มีสิทธิ
เลือกได้ว่าจะรับแบบไหน ส่วนเขาจะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะพูดแนะนำชาวบ้าน
อย่างไรแต่หลักคือต้องสมัครใจเท่านั้น
นายทองใบ กองตุ้น
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามจริงวิธีการ
โอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีก็มีข้อดี แต่พอเวลาปฏิบัติจริงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ผมกลัวทำ
ไม่ได้ท่านลองนึกภาพคนแก่ไปนั่งรอถอนเงินที่ธนาคาร หรือให้คนแก่ไปต่อคิวกดเอทีเอ็มที่ตู้
อย่าว่าแต่ไปถอนเงินเลยครับ แค่เอาตัวไปให้ถึงธนาคารก็ลำบากแล้ว ที่อำเภออื่นเช่น สว่างแดนดิน พังโคน ทราบว่าบาง อปท. เจ้าหน้าที่เดินเคาะประตูบ้านแจกกันเลย บริการกัน
ขนาดนั้น ผมเห็นก็สงสาร ถ้า อบต.ศรีวิชัย คงทำไม่ไหวเพราะว่าครัวเรือนเยอะ ขนาดให้มา
รับที่ศาลาประชาคมก็ยังลำบากเลย ผมว่าเอาเงินสดไปจ่ายแบบเดิมดีแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่
เหนื่อยก็อดทนเอา

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต
หัวหน้าสำนักปลัด
เพิ่มเติม อย่างที่ท่านได้แนะนำ เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ ๖๐ ปี ถ้าเราจะขอความร่วมมือแกม
บังคับให้ไปเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะรับเบี้ยยังชีพเป็นปีแรก ให้โอนเข้า
บัญชีเลย เริ่มกับรายใหม่ก่อน สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ สุขภาพแข็งแรง หู
ตาก็ยังดีอยู่ ขอความร่วมมือให้รายใหม่โอนเงินเข้าบัญชี ก็อยากจะหารือท่านสมาชิกว่าเห็น
ด้วยหรือไม่ กรณีที่เริ่มรับครั้งแรกให้ถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคารให้เจ้าหน้าที่
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องนี้ ผมขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาทุกหมู่บ้าน
ประธานสภาฯ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนผู้รับเบี้ย เพื่อที่ให้เห็นปัญหาและก็แนะนำวิธีการ
ทางเลือกให้ การทำงานหรือการทำอะไรสักอย่างก็อาจมีปัญหา ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขไปทีละ
อย่าง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การบริหารจัดการกองทุนขยะฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนขยะฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาฯ

๑๖
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต
หัวหน้าสำนักปลัด
รายงานการบริหารจัดการขยะฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งได้ดำเนินการมาใน
ห้วงที่ผ่านมา เงินคงเหลือในบัญชีกองทุนขยะฯ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๖,๗๙๓.๐๗ บาท
๑.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๒๙ ศพ
(ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ ศพ และศพละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ศพ) เป็นเงิน
๒๕๔,๐๐๐ บาท
๒.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๔๐ ศพ
(ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๘ ศพ และศพละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ศพ) เป็นเงิน
๓๘๒,๐๐๐ บาท
๓.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๔๑ ศพ
(ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๙ ศพ และศพละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ศพ) เป็นเงิน
๓๙๒,๐๐๐ บาท
๔.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ( ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ ศพ ) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
-รวมจ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๑๑๙ ศพ ( ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑๑๑ ศพ ศพละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ ศพ ) รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้รายงานผลการบริหารจัดการกองทุนขยะฯ ในห้วงที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย และประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
๕.๒ การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ขอเชิญ
ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายยงยศ เชื้อตาเคน
นวก.เงินและบัญชี

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอความร่วมมือ
จากท่าน ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท คือ ๑.ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ๒.ภาษีป้าย ๓.ภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีกำหนดให้ยื่น
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ หลังจากที่ยื่นแบบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ แล้ว จะมี
กำหนดให้ชำระภายใน ๓๐ วัน ส่วนภาษีป้าย ต้องมาชำระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ภาษี
บำรุงท้องที่ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ฝาก ส.อบต.ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

๑๗
หมู่บ้านทราบด้วย โดยให้มาชำระที่ อบต.ศรีวิชัย และ อบต. มีแผนที่จะออกไปรับชำระ
ภาษีที่หมู่บ้าน โดยวันแรกที่จะออกให้บริการประชาชนแบบเคลื่อนที่คือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนกำหนดการอย่างเป็นทางการทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้จะส่งให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ว่าจะออกให้บริการวันไหน เวลาใด และ
ให้บริการที่ใด ก็ขอฝาก ส.อบต.ร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บภาษีหมู่บ้านละ ๑ วัน ย้ำอีกครั้ง
ภาษีป้ายยื่นแบบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นภายในวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ยื่นภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณนักวิชาการเงินและบัญชี ที่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย และประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
๕.๓ การยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ การยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ
ประธานสภาฯ
เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายยงยศ เชื้อตาเคน
นวก.เงินและบัญชี

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ส.อบต.ทราบเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผมได้แจกเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้สมาชิก
ทุกท่านได้ยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือยื่นแบบที่สรรพากร
อำเภอวานรนิวาส ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ หากเกินกำหนดท่านจะต้องเสียค่าปรับ
หรือสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะให้ผมยื่นให้ก็ขอให้นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่าย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของตนเองและคู่สมรสมาด้วย หรือสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง
๕.๔ โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
ประธานสภา
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียด
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณ
ผอ.กองการศึกษาฯ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติอนุมัติโครงการให้ ขณะนี้กองการศึกษากำลังจะดำเนินการ

๑๘
ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกันแดดป้องกันฝน ขออนุญาตท่านปลัดจัดทำ
โครงการนี้ให้เสร็จก่อนถึงฤดูฝน ขออนุญาตเพิ่มเติม กองการศึกษาฯดำเนินการเก็บ
รายละเอียด สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง เพื่อที่จะดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ผู้ปกครองของเด็กได้เสนอความคิดเห็น ก็ขอนำเรียน
ท่านสมาชิกทุกท่าน เพราะว่าเป็นกรรมการ ศพด. มันจะมีค่าใช้จ่าย ปกติจะพาไปเฉพาะใน
เขตจังหวัดสกลนคร ปีนี้ผู้ปกครองอยากจะไปทัศนศึกษาที่ใหม่ที่ยังไม่เคยไป แต่ก็ได้นำเรียน
ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายผู้ปกครองจะยินดีจ่ายหรือไม่ เช่น ไปสวนสัตว์ หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จะต้อง
มีค่าผ่านประตู เป็นต้น ขณะนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นอยู่ ทราบว่าผู้ปกครอง
ส่วนหนึ่งอยากไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคาย มีสถานที่สวยงามหลายแห่งที่เหมาะแก่การ
ไปทัศนศึกษา เช่นจังหวัดหนองคาย จะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและฟาร์มจระเข้ ส่วนวัน เวลา
ยังไม่ได้กำหนดเพราะต้องดูวันว่างและความพร้อมของแต่ละคน
๕.๕ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๕แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี
ประธานสภาฯ
พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ ฯพณฯ
หัวหน้าสำนักปลัด
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมีแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อน
ทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีแนวทางให้
ท้องถิ่นได้ดำเนินการ ตามเอกสาร ๕.๕ ที่ได้แจกให้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันดำเนิน
กิจกรรมทำความสะอาด การเก็บถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ บริเวณสองข้างทาง เช่น ถนน
ทางหลวง ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถนนในหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ ๑
ครั้ง
๒.๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา
ส่วนราชการ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันรณรงค์และดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น คัดแยกขยะในครัวเรือน/โรงเรียน/สถานศึกษา ก่อน
ทิ้ง โครงการขยะแลกไข่ ผ้าป่าขยะ ตลาดนัดขยะ รีไซเคิล ฯลฯ
๒.๑.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โรงเรียน สถานศึกษา กำนันและ
ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์/ขยะเปียก เช่น การจัดทำถังขยะอินทรีย์/
ขยะเปียก การจัดหาถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียก เพิ่มเติมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/
ตลาด/ครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชนฯลฯ ให้ครบทุกแห่ง
๒.๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และสถานศึกษา พิจารณาเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามโครงการธนาคารขยะ โครงการการจัดสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

๑๙
๒.๑.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีประกาศกำหนด วัน เวลาในการ
เก็บขนขยะแยกตามประเภท ตามแนวทางที่กำหนด
๒.๑.๖ ให้กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( Clusters ) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่
( Clusters ) หรือมีแผนการดำเนินการฯ และรายงานผลการดำเนินการ MOU ของแต่ละ
กลุ่มพื้นที่ฯ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
จุดรวมที่ทิ้งขยะก็คือเทศบาลตำบลวานรนิวาส สรุปในภาพรวมก็คือ
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสั่งการว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะด้วย
เบื้องต้นคือการใช้น้อย ใช้ซ้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ แล้วก็ให้ทำความสะอาดถนนหรือว่าใน
หมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และก็มีการคัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยก็ต้องขอความร่วมมือท่านสมาชิกที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนหรือว่ามีการทำ
ความสะอาดก็ช่วยกันสนับสนุน เข้าใจว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาถนนหนทางในแต่
ละหมู่บ้านอยู่แล้ว ถ้ามีการทำความสะอาดในหมู่บ้านของท่าน รบกวนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มของสภา อบต.ศรีวิชัย เพื่อรวบรวมเป็นผลงานและกิจกรรมของ
อบต.ศรีวิชัย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
นายก อบต.ศรีวิชัย
เพิม่ เติมอีก ๒-๓ เรื่อง
๑.การสำรวจหมา แมว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้มีการทำหนังสือถึงกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้สำรวจแต่ส่งมายังไม่หมด เหลืออยู่ ๔-๕ หมู่บ้าน ไม่ทราบว่ามีหมู่บ้านใดบ้าง
แจ้งในที่ประชุมให้ทราบด้วย
๒.โครงการแยกก่อนทิ้งตำบลศรีวิชัย ได้มีมติจากที่ประชุมประชาคมตำบลมีมติให้มีการ
พัฒนา ในเขตตำบลศรีวิชัยกำหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน ให้มีการรณรงค์เรื่อง
ขยะและมีการพัฒนา ทำความสะอาดขยะมูลฝอยตามถนนหนทางในเขตพื้นที่ให้มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๓.โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลศรีวิชัย ได้คัดเลือกบ้านชัยเจริญ เป็นตัวแทนส่งเข้า
ประกวดในระดับตำบล คลองสวยน้ำใสบ้านชัยเจริญ จุดที่ส่งเข้าประกวดคือวังปลาขาว
ด้านหลังวัดป่าศรีวิชัย ก็ขอความกรุณา ขอความร่วมมือบ้านศรีวิชัย บ้านชัยเจริญ ช่วย

๒๐
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ฝากผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ทำความสะอาดวังปลาขาว
ด้วย จะมีคณะกรรมการระดับอำเภอมาตรวจประเมิน โดยมีท่านนายอำเภอวานรนิวาส จะ
ลงพืน้ ที่มาดูด้วย ส่วนกำหนดการอำเภอวานรนิวาสยังไม่แจ้งมา ถ้าได้ข้อมูลที่ชัดเจนผม
จะแจ้งให้ทราบ ในระหว่างนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ พา
ชาวบ้านร่วมกันพัฒนา
๔.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ปัจจุบันมีผู้สมัคร
แล้ว ๙๗ ราย จะไปอบรมที่ศูนย์ไฟป่าภูพาน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รถออกเวลา
๐๗.๐๐ น. อบต.ศรีวิชัย ได้จัดรถรับส่งไว้ด้วย อบรมวันเดียว ทุกหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครมี
รายชื่อแล้ว อาจมีสมาชิกสภาบางท่านได้ไปร่วมด้วย ผมก็จะไปร่วมอบรมด้วยเพราะว่าอยาก
ทราบเทคนิค ขั้นตอน วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นล้วน
แล้วแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เกิดจากคนจุด ก็อยากจะขอความร่วมมือผู้นำโดยเฉพาะสมาชิก
สภาช่วยประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้รถดับเพลิงเสียกำลังส่งซ่อม เกรงว่าประชาชนจะเข้าใจผิดว่า
เหตุใดไฟไหม้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไปออกไปดับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต
หัวหน้าสำนักปลัด
เพิม่ เติมสำหรับเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝึกอบรมไฟป่า ก็จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
ทุกท่านและพนักงาน เจ้าหน้าที่ชายทุกท่าน กำหนดนัดขึ้นรถเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สถานที่ก็คือที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าสกลนครฯ ตามที่ท่านนายกฯได้
ชี้แจง เนื่องจากปีนี้อยากพาผู้เข้ารับการอบรมไปดูสถานที่ที่เกิดไฟไหม้จริง
ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการฝึกอบรม อปพร. เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้สำรวจความต้องการของประชาชนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม อปพร.กรณี
จัดตัง้ เนื่องจากปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ประมาณ ๔๗ คน แต่
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ๒๐ คน ก็ฝากท่านสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าปีนี้
เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพียง ๒๐ คน ที่เหลืออาจจะปัดไปอบรมในรุ่นถัดไปก็คือ
ปีงบประมาณหน้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยก็ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กองช่างได้รับ
ผอ.กองช่าง
หนังสือจากกรมทรัพยากรน้ำ แจ้งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการระบบ
ประปา หมู่บ้านที่ได้รับประมาณปีนี้คือบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีวิชัย ส่งมาพร้อม
แบบแปลนจำนวน ๓ ชุด ชื่อโครงการระบบประปาผิวดินขนาดกลาง งบประมาณ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขอแจ้งให้หมู่บ้านทำหนังสือแจ้งตอบรับโครงการโดยด่วนด้วย เมื่อ
ได้รับหนังสือ
กองช่าง ได้รับการประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวานรนิวาส แจ้งว่า
หมู่บ้านใดที่กำลังไฟฟ้าตก ให้ทำหนังสือแจ้งผ่านมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดย

๒๑
ให้ระบุรายละเอียดพอสังเขปว่าไฟตกบริเวณไหนของหมู่บ้าน ตกเวลาใด แจ้งมาพร้อมชื่อ ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้ง เพื่อที่ผมจะได้แจ้งต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวานร
นิวาส เวลาที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าออกมาจะได้ประสานงานกันได้ง่าย
บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ทำหนังสือขอขยายเขตประปา องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย จะนำเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมู่บ้านใดที่ประสงค์จะดำเนินเนินโครงการ
ให้ทำหนังสือมาเช่นเดียวกันกับ หมู่ที่ ๔ กองช่างจะได้สำรวจ ออกแบบและบรรจุเข้าใน
แผนพัฒนา
นายเดชอุดม เสนารักษ์ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมในนาม
ประธานสภาฯ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย
ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ฯ ที่ได้
เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
เลขานุการสภาฯ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

