รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน 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
เหรียญ ยางไชย
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.

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

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

- 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 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง
เลขานุการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑๒ 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
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรี ย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลศรี วิชั ย พร้ อ มคณะ
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา

๔
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ วันนี้สมาชิกสภา อบต. มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๓๐ ท่าน วันนี้ท่าน
ประธานสภาฯ
คมกริช ทุมมนตรี ส.อบต.บ้านร่มเย็นพัฒนา ม.๑๑ ขออนุญาตลากิจ เนื่องจากติดภารกิจที่
ต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามปกติแล้วการประชุมสมัยสามัญเป็นสมัย
ประชุมที่สำคัญและถือเป็นภาระหน้าที่ของ ส.อบต.ทุกท่าน ถ้ามีความจำเป็นอย่างไรซึ่งไม่
หนักหนาสาหัสก็ไม่อยากให้ลา เรากำหนดไว้ในสมัยประชุมมีวัน เวลาที่ชัดเจนว่าประชุม
ห้วงไหน อย่างไร ซึ่งก็เป็นเวลากว่า ๓ เดือนจึงจะมีการประชุมครั้งหนึ่ง คราวหน้าก็ให้
พยายามมาให้ได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ แต่ก็ไม่เป็นไร เราก็เห็นใจกัน วันนี้ก็ไม่มีระเบียบวาระ
หรือหัวข้ออะไรอะไรมากมาย แต่ว่าการประชุมคราวหน้าต้องมา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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 สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

สกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการ
( นายสกล ช่วยจันทร์ดี )
ส.อบต. ม.๔

๕
(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
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
ประธานสภาฯ
จะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ป ระชุมเลยนะครับ ท่ านใดรับ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบล
ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โปรด
ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
๓.๑ ญัตติที่ ๑ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑.๕

๖
แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภาฯ
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส )
ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณ
ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
นายก อบต.ศรีวิชัย
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภา เนื่องจากเรื่องนี้มีเหตุผล
ความจำเป็นและรายละเอียดทางเทคนิค กระผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้
ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มที่เราใช้ในกิจการประปา
เครื่องที่สำรองไว้ได้ถูกใช้ไปทุกเครื่องแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านหัวนา ม.๔ เครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส )ชำรุด ช่างได้ตรวจสอบแล้วไม่สามารถซ่อมได้ จึงมีความ
จำเป็นต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าน้ำเป็นสาธารณูปโภค เป็นสิ่งสำคัญ น้ำไม่ไหลแค่วัน
เดียวประชาชนเดือดร้อนมาก จึงขอโอนงบประมาณเนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ต้องโอนงบประมาณจาก
ส่วนอื่นมา ซึ่งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) มีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนลด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีของ อบต.ศรีวิชัย ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๘,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓๑,๕๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น รายการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑
เครื่อง โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๘,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง
๑. ท่อส่งน้ำขนาด ๑ นิ้วครึ้ง

๗
๒. กำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า
๓. แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์
๔. ปริมาณน้ำ ๔๐-๓๐๐ ลิตร/นาที
๕. ตู้ควบคุมโอเวอร์โหลดรีเลย์
๖. สายไฟฟ้า VCT ยาว ๕๐ เมตร
ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ในเบื้องต้นได้หารือกับท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านนายก และกอง
การศึกษาฯ เพื่อของบประมาณจากกองการศึกษาฯ กองช่าง ไม่มีงบประมาณและมีความ
ประสงค์ขอโอนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ขอสภา
แห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายทองหล่อ วิปัสสา ปลัด อบต.ศรีวิชัย/เลขานุการสภาฯ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม (ซัมเมอร์ส) เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้าชนิดจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ที่บ้านหัวนาหมู่ที่ ๔ ได้รับการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้
ไว้ จึงมีความจำเป็น ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน น้ำไม่ไหล ช่วงนี้เดือนเมษายนเป็นฤดู
แล้ง น้ำก็น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน กรณีไม่มีน้ำในการ
อุปโภค บริโภค กองช่างได้มาหารือกับผมว่าขอโอนงบประมาณเพราะว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ในข้อบัญญัติ จึงได้ตรวจสอบงบประมาณพบว่ากองการศึกษาฯ มีงบประมาณ จึงได้ขอ
โอนเงินของกองการศึกษาฯ ในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งกองการศึกษาฯ ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ จึงขอโอนมา ๑๘,๕๐๐ บาท
โอนลดจากกองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม มาตั้งจ่ายในกองช่าง
แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
ชนิดจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ส่วนรายละเอียดตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้นำ
เรียนไปแล้วข้างต้น การโอนงบประมาณในหมวดนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นในการอนุมัติ
จึงนำเสนอท่านประธานสภาเพื่อหารือสมาชิกขออนุมัติในการโอนงบประมาณ

นายเหรียญ ยางไชย
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเหรียญ ยางไชย รองประธานสภาฯ ผมขออนุญาตสอบถามว่า
ซัมเมอร์สที่เสียหายสามารถซ่อมได้หรือไม่ หรือเสียหายแล้วทิ้งเลย

๘
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ
ผอ.กองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ซัมเมอร์สใช้พลังงานไฟฟ้าต้องจุ่มลงไปในน้ำ ซ่อมแล้วก็เสี่ยงในการใช้งาน
ปกติไม่เคยเห็นใครซ่อมใช้ เพราะมีความเสี่ยงเกรงว่าไฟฟ้าจะช็อตหรือรั่ว จะทำให้เกิด
อันตรายได้ ถ้าซีลหรือระบบปิดผนึกไม่ดีพอ ลองนึกภาพว่าสายไฟลงไปจุ่มในน้ำตลอด
ระยะเวลา ๒-๓ ปี ถ้าเสียคือต้องเปลี่ยน

นายเปรียบ เวียงคุต
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตสอบถามการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ
ซื้อซัมเมอร์ส อยากทราบว่างบประมาณหมดหรือยังจึงได้เอาเงินในส่วนแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ มาซื้อ ถ้าโอนเงินไปหมวดอื่น สมมุติว่าจะจัดงานกีฬามันจะไม่
กระทบกับงบประมาณในหมวดนี้หรือ ก็เลยอยากจะสอบถามรายละเอียด

นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริให้ที่ประชุมทราบ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม (ซัมเมอร์ส) เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน เครื่องสูบน้ำของบ้าน
หัวนา หมู่ที่ ๔ ได้รับความเสียหาย ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำ ถ้าจะซ่อมแซมหรือรอ
ตั้งงบประมาณปีหน้าคงไม่ได้ ถ้าจะซ่อมใช้ต้องใช้เวลานานในการหาอะไหล่ ซ่อมแล้วเกรงว่า
จะใช้ได้ไม่นาน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม กรณีนี้ประชาชนเดือดร้อนถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
น้ำประปาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เป็นสาธารณูปโภค ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อน เมื่อไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก็ต้องโอน รองบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ก็คงไม่ทัน ต้องหางบประมาณจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่ามีงบประมาณของ
กองการศึกษาในแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ก็มีความจำเป็นต้อง
ใช้ แต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในขณะนี้ จึงได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขอโอน
งบประมาณมาก่อน โดยงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณจำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท โดยการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่กองช่าง ให้กอง
ช่าง ไปดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ในราคา ๑๘,๕๐๐ บาท ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงจำเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณ ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ถ้าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ต้องตรวจสอบ
งบประมาณและโอนงบประมาณจากหมวดอื่นมาหรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือใช้วิธีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง การโอนต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ถ้าเป็นเงินเดือนซึ่งเป็นรายจ่ายประจำ
เป็นอำนาจของท่านนายกฯ ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นเท่านั้นตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ขอสภาได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๙
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ท่านปลัด ผอ.กองช่าง ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็นให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ เรื่องนี้มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต้อง
อาศัยงบประมาณ ในเมื่อไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ได้ตั้งไว้ก็ต้อง
โอนจากส่วนอื่นมา ดังนั้นก็คิดว่ามีความจำเป็น ซึ่งการโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม ( ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑.๕ แรงม้า
จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้
โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ การบริหารจัดการกองทุนขยะฯ ของ อบต.ศรีวิชัย ( สำนักปลัด )
ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ การบริหารจัดการกองทุนขยะฯ ของ อบต.ศรีวิชัย ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากในการประชุมทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องรายงานผล
การดำเนินงานของกองทุนขยะฯ ซึ่งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ นี้ก็เหมือนทุกครั้ง
ที่ผ่านมา สำนักปลัดก็ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานกองทุนขยะฯ ซึ่งปัจจุบัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ต่อไปขออนุญาตรายงานเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนขยะ
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๙๙.๓๙ บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ศพละ
๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ ศพ ) เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเป็นเงินที่จ่ายให้สมาชิกแล้ว
ทั้งสิ้น ๑,๑๙๘,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกหลายท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงมีเศษสตางค์
เนื่องจากเงินฝากกองทุน ทุก ๖ เดือน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ในส่วนนี้
นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
ประธานสภาฯ
วาระต่อไป

๑๐
ที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ( สำนักปลัด )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากหลังจากเดือนเมษายน แล้ว สำนักปลัดจะได้จัดทำ
โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝน
แล้ว แต่ปีนี้ฝนอาจจะมาช้า เบื้องต้นขออนุญาตแจ้งท่านสมาชิกเพื่อทราบว่าระหว่างวันที่ ๗
– ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่นตำบลศรีวิชัยจะออกไปพ่นหมอก
ควันที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เนื่องจาก
จะต้องพ่นหมอกควันก่อนที่จะเปิดเทอม ส่วนหลังจากวันที่ ๑๐ พฤษภาคม แล้ว องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะได้ทำแผนแจ้งผู้ใหญ่บ้านและท่านสมาชิก เพื่อที่จะดำเนินการ
พ่นหมอกควันตามแผนตามหมู่บ้านต่อไป เบื้องต้นจะออกไปที่โรงเรียนและ ศพด. ก่อน จึง
ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกเพื่อโปรดทราบไว้ล่วงหน้า และได้โปรดแจ้งให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
ประธานสภาฯ
วาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
๕.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ) ( สำนักปลัด )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ผู้รบั ผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตอ่านเอกสาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข

๑๑
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑.กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓.รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นทราบ
หลังจากที่สภาท้องถิ่นทราบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล จะได้ประกาศให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกันต่อไป
สืบเนื่องจากระเบียบฉบับดังกล่าวนี้ คณะผู้บริหารจึงจำเป็นต้องรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดทำแผน ซึ่งตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน การรายงานครั้งนี้จะแบ่งเป็นการ
รายงาน ๒ ห้วง ห้วงแรกคือ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้วงที่ ๒
๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้รายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แผนพัฒนา ๔ ปี แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ โครงการที่กำหนดในแผนทั้งสิ้นมี ๔๑๘
โครงการ เป็นเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ในแผนก็คือ ๑๙๘,๘๙๙,๑๑๐ บาท ซึ่ง
งบประมาณในส่วนนี้ก็จะเป็นงบประมาณส่วนที่ อบต.สามารถจัดทำได้เองและขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อบต.ศรีวิชัย ได้จัดทำ
โครงการที่ตั้งไว้ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๒๙๗,๒๙๐ บาท
ส่วนนี้คือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้ในแผนทั้ง ๔๐๐ กว่า
โครงการเพียง ๗๕ โครงการ สืบเนื่องจาก ๑.งบประมาณจำนวนจำกัด ๒.ในการจัดทำแผน
ได้กำหนดไว้กว้างๆ ไว้หลายโครงการเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ อบต. กรณีสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบ ส่วนใหญ่ประการแรกจะตรวจสอบว่า
โครงการที่ดำเนินการ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแผน กรณีเร่งด่วน
ฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ หรือทำได้ก็อาจเกิดความล่าช้าเพราะว่าต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแผนก่อน ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่ทันการณ์ จึงได้
กำหนดโครงการไว้ค่อนข้างมาก ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อเทียบกับข้อบัญญัติ
ได้รับอนุมัติโครงการและตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๗๕
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๔ ในจำนวนโครงการที่อยู่ในแผน ๔๑๘ โครงการ ก็ถือว่า
ค่อนข้างน้อย ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ถัดมาในส่วนของข้อ ๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ผลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ก็คือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งไว้จำนวน ๕๗ โครงการ ซึ่งคาดว่าช่วง ๖
เดือนหลังก็คงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งก็คือในส่วนของแผนที่
ได้รับอนุมัติจากสภา ส่วนนี้คือรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าถัดมา
ข้อ ๖ สรุปโครงการทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว ดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ

๑๒
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ซึ่งทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ สรุปแล้วคะแนนการประเมิน เกณฑ์คือ ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๘๖
คะแนน ซึ่งก็เกินร้อยละ ๕๐ เฉพาะที่ได้ดำเนินการในห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒ ข้อมูลส่วนนี้คือรายงานที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานมาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานสภาเพื่อโปรดทราบตามระเบียบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดที่ได้รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ
๔ ปี ให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและความเคลื่อนไหว ความ
คืบหน้าต่างๆ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
๕.๔ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบลงทุน (โครงสร้างพื้นฐาน )
( กองคลัง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบลงทุน
ประธานสภาฯ
(โครงสร้างพื้นฐาน ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
ผอ.กองคลัง
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กองคลังขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุนในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน โดยในส่วนของโครงการที่
ดำเนินการแล้ว มีจำนวน ๙ โครงการ คือ
๑.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
๒.โครงการขยายเขตประปาถังสูง บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐
๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วหนองเลิง
๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒
๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓
๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖
๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.
ส่วนโครงการเหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๓ โครงการ กำลังเร่งรัดการดำเนินการ
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
นายก อบต.ศรีวิชัย
ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านหลังอาคาร

๑๓
สำนักงาน อบต. โครงการนี้เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ซึ่งเป็นโครงการที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินอำนาจของนายก อบต. จึงยกยอดมา
ดำเนินการในปีนี้ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง การ
จัดทำงบประมาณในปีนี้ ผมในฐานะผู้บริหารก็พยายามเร่งดำเนินการ แต่เนื่องจากว่ามีอยู่
หลายโครงการที่ต้อง E-Bidding ยกตัวอย่าง ม.๑ กับ ม.๑๔ หรือบ้านแก้ง ม. ๓ ม.๑๕
จะต้องหาผู้รับจ้าง ในไตรมาสแรกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินให้เพื่อเป็น
รายจ่ายประจำหรือเร่งด่วนก่อน ยกตัวอย่างเช่น โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
สำหรับโครงสร้างพื้นฐานผมกับท่านปลัดก็เร่งรัดการดำเนินการแต่ว่าก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง
เพราะต้องดูว่างบประมาณโอนมาหรือยัง อีกทั้งความจำเป็นแต่ละอย่างว่าหมู่บ้านไหนมีความ
จำเป็นเร่งด่วนก่อน ก็รีบทยอยทำตามแผนและภายใต้งบประมาณที่มี บางครั้งเกิดความล่าช้า
ก็รบกวนท่านสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนใน
พื้นที่ด้วย
นายทองหล่อ วิปัสสา เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
เลขานุการสภาฯ
ทรงเกียรติทุกท่าน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ก็เป็นไปตามที่ท่านนายกฯ
ได้นำเรียนต่อที่ประชุม โครงการที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถ
ใช้วิธีการตกลงราคา เรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาจ้างได้เลย ผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะ
เกรงว่าจะเข้ าฤดูฝ นจะทำงานลำบาก ก็พ ยายามเร่งอย่ างเช่น โครงการก่ อ สร้าง คสล.
ด้านหลั งอาคารสำนั กงาน อบต. ตามจริงแล้ ว เป็ น งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบประมาณ
๕๒๐,๐๐๐ บาท ถ้าวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding
ประกาศหาผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคาแข่งขันกัน ใครเสนอราคาต่ำสุด ก็ถือว่า
ชนะการประมูล
โครงการที่เกินอำนาจท่านนายกฯ ที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณ เช่น โครงการ
ก่อสร้างเมรุ บ้านแก้ง งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้ านศรี วิชั ย หมู่ ที่ ๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต้ องสอบราคา E-Bidding ต้อ งใช้
เวลานานพอสมควร ประมาณ ๒ เดือน ในการประกาศหาผู้รับจ้างขึ้นทางเว็บไซต์ ซึ่งใน
ส่ ว นนี้ เป็ น ขั้น ตอนของงานพั ส ดุ กองคลั ง กระบวนงานมี รายละเอี ยดยิบ ย่ อยมากมาย
ยกตั ว อย่ า งเช่ น โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. ๔๐๐,๐๐๐ บาท สภาท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ
งบประมาณให้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อดำเนินการจริง นายกฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพราะว่าราคาวัสดุอุปกรณ์มีขึ้น -ลง ซึ่งบางครั้งประชาชนรวมถึงสมาชิก
สภาบางท่าน ไม่ทราบข้อมูลในส่ วนนี้ กล่าวหาว่า อบต.ทำงานล่าช้า ไม่ทันใจชาวบ้าน
ชาวบ้านเดือดร้อนผมก็เข้าใจ ถ้าชาวบ้านสอบถามก็รบกวนอธิบายหรือแจ้งให้ชาวบ้ าน
ทราบด้วย เพราะทาง อบต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระที่๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายเปรียบ เวียงคุต
เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓ นายเปรียบ เวียงคุต ส.อบต.ม.๑๓ ขออนุญาตสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ชาวบ้านฝาก
ถามมา บางหมู่บ้านก็นานพอสมควร รถเสียซ่อมไม่เสร็จ แต่ก่อนไม่มีรถดับเพลิงทำไมซ่อมได้
จะแก้ไขอย่างไรผมก็ตอบไม่ได้ ผมตอบว่ารถซ่อมยังไม่เสร็จ ชาวบ้านถามต่ออีกว่าถ้ายังไม่
เสร็จทำไมไม่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะเอาบันไดไปปีนขึ้นเหมือนแต่ก่อนก็แล้วแต่ ผมบอก
ว่าประชุมสภาวันไหนผมจะสอบถามข้อมูลให้ อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรีบ
ดำเนินการ ชาวบ้านก็เดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนรีบแก้ไข
ปัญหาด้วย
นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
อนุญาตชี้แจงแทนผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผม
ได้คุยกับช่างไฟฟ้า อีกทั้งไปดูรถดับเพลิงที่ซ่อมอยู่ เนื่องจากรถดับเพลิง ตัวลูกสูบของเครื่อง
สูบน้ำชำรุดต้องทำการหล่อใหม่ ซึ่งทางร้านได้สั่งหล่อที่โรงกลึง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องใช้
เวลานาน ผมก็คุยกับอู่ซ่อมรถว่ารถใช้ได้หรือไม่ ซึ่งทางร้านแจ้งว่าในส่วนของตัวรถไม่มี
ปัญหา ผมก็คุยกับทีมงานป้องกันฯว่าจะเอารถดับเพลิงกลับมาก่อน ถ้าลูกสูบปั๊มน้ำหล่อ
เสร็จก็จะเอารถกลับไปซ่อมอีกครั้ง ก็แสดงว่าสัปดาห์นี้ก็จะนำรถกลับมาใช้ซ่อมไฟฟ้าก่อน

นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่อง
จากคณะผู้บริหารได้ปรึกษากันว่า ในการประชุมสภาครั้งนี้ให้บรรจุเรื่องการจ่ายขาดเงิน
สะสมเข้าไปด้วยได้หรือไม่ โดยเป็นลักษณะการหารือกันก่อนโดยไม่มีการลงมติ มีหลาย
หมู่บ้าน มีหลายโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่อยากให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ท่านนายกฯ ได้ออกไปพบปะชาวบ้าน ชาวบ้านได้เสนอปัญหาต่อ
ท่านนายกฯ ว่ามีความเดือดร้อนจึงอยากจะขอโครงการหลายโครงการ ซึ่งเมื่อรับโครงการ
มาแล้วต้องมาตรวจสอบว่าโครงการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเป็นทางการว่าแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรบ้าง
โครงการที่ท่านนายกฯ ได้รับการเสนอแนะจากชาวบ้าน ก็เลยหารือกับท่านนายกฯ ว่าต้อง
นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาหรือปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาก่อน เผื่อว่าถึงเวลาจะได้
ดำเนินการอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มีของการหารือในวันนี้ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อนอื่นผมอยากหารือว่ายอดเงินสะสมของปี ๒๕๖๒ ว่ามี
เงินสะสมอยู่จำนวนเท่าใดและใช้ได้จำนวนเท่าใด หารือกันก่อน ยังไม่พิจารณา/ลงมติ

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของเงิน
ผอ.กองคลัง
สะสม ตามเอกสารที่แจกให้จะเป็นเงินสะสมที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ก็จะมาใช้ใน

๑๕
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยอดเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๒๓,๙๗๐,๕๓๑.๗๑ บาท
หักบัญชีรายได้ค้างรับ คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ จำนวน ๒๓,๘๗๙,๓๓๑.๗๑
บาท ยอดนี้คือยอดเงินคงเหลือที่แท้จริง เมื่อมียอดเงินคงเหลือแล้ว ก่อนที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสมตามระเบียบจะต้องหักค่าใช้จ่ายไว้ดังนี้
๑.เบี้ยยังชีพคนพิการ เอดส์
จำนวน ๖,๒๒๕,๖๐๐ บาท
๒.เงินเดือนพนักงาน กันไว้ ๖ เดือน
จำนวน ๖,๒๕๖,๙๘๐ บาท
๓.เงินเดือนผู้บริหารและสมาชิก กันไว้ ๖ เดือน
จำนวน ๑,๗๖๐,๗๖๐ บาท
๔.กรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ร้อยละ ๑๐
จำนวน ๙๖๓,๕๙๙.๑๗ บาท
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้
จำนวน ๘,๖๗๒,๓๙๒.๕๔ บาท
เราไม่จำเป็นต้องจ่ายยอดนี้ก็ได้ ให้จ่ายตามความจำเป็นตามหนังสือสั่งการ ถ้า ส.อบต.
ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สมมุติว่าสภา
อบต.ได้อนุมัติก็ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ ยอดเงินที่จ่ายขาดเงินสะสมได้คือ จำนวน
๘,๖๗๒,๓๙๒.๕๔ บาท แต่ในความเป็นจริงคงไม่ใช้ทั้งหมด ใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วน
คือ ณ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าหมู่บ้านไหนมีปัญหาความจำเป็นอย่างไร หลังจากที่ได้รับเรื่องก็
ต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขก็
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ก่อนอื่นผู้ใหญ่บ้านหรือ ส.อบต.ต้องเสนอปัญหาความเดือดร้อน
ให้ อบต.หรือสภา พิจารณารายละเอียดก่อน

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ผมพิจารณาแล้ว เรื่องนี้ผมไม่อยากให้รีบร้อน ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่โครงการตาม
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำหรือตามแผนการดำเนินการที่ได้กำหนดไว้ เป็นอันดับ
แรกและถือเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญ อีกทั้งไม่อยากเอาภาระต่างๆ ไปให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ดังนั้นการประชุมในวันนี้ยังไม่มีการอนุมัติใดๆ ทั้งสิ้น ขอดูเอกสารและ
รายละเอียดก่อน โอกาสหน้าค่อยประชุมปรึกษาหารือกันอีก ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ออกมาใหม่ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้รอบด้านก่อน
เพื่อให้ได้ความชัดเจน
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
นายก อบต.ศรีวิชัย
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากนำเสนอที่ประชุม ส.อบต.บางท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่าง เดือนที่ผ่านมามีนาคม – เมษายน เป็นช่วงฤดูร้อน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การดูแลน้ำประปา ดูแลเรื่องอัคคีภัย บังเอิญว่ารถดับเพลิงเสีย ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่นำรถส่งซ่อมอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้การบริการสาธารณะหยุดชะงัก แต่ที่ผมให้
นโยบายก็คือจะต้องดูแลเรื่องน้ำประปาก่อน เพราะว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากเป็น
สาธารณูปโภคขาดไม่ได้ ดูแลเรื่องอัคคีภัย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเป็นงานรองลงมา ส.อบต.

๑๖
บางท่านอาจมองว่า อบต.ปล่อยให้รถเสียไม่ส่งซ่อม ก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมเน้นในเรื่อง
ของการดูแลน้ำประปาก่อน บางทีน้ำประปาไม่ไหล บางทีปั๊มน้ำเสีย เราต้องให้ช่างดูแลใน
ส่วนนี้ บางทีก็ต้องออกไปกลางคืน การให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันหนึ่งไฟไหม้ ๓-๔ ที่ เจ้าหน้าที่ก็ได้อาศัยช่างออกไปดูแลเรื่องไฟไหม้ รถก็เสีย
ในช่วงนี้พอดีก็ต้องขออภัย บางท่านอาจจะไม่ทันใจในเรื่องของไฟส่องสว่าง ก็ขอเสนอต่อ
สภาว่าถ้าเป็นไปได้อยากเสนอขอซื้อรถกระเช้าเอาไว้ซ่อมไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่าง อบต.หรือ
เทศบาลอื่นที่จัดซื้อไว้ใช้งานแล้ว ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องดับเพลิง
เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำประปา ผมอยากนำเรียนในที่ประชุมสภาอย่างนี้ว่า กรณีท่อประปา
แตก สาเหตุเกิดจากหลายกรณีโดยอาจเกิดจากความเผอเรอของคนไปสับท่อน้ำแตก เหตุ
เกิดจากนายหน้าเอารถ ๖ ล้อ รถ ๑๐ ล้อ ไปวิ่งเหยียบท่อแตก พอท่อน้ำแตกก็เดือดร้อนให้
อบต.ออกไปซ่อม อยากให้ ส.อบต.ช่วยกันพิจารณาว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อย่างไร การเสียหายไม่ใช่เกิดจากการเสียหายปกติที่เกิดจากการใช้งาน แต่การเสียหายเกิด
จากฝีมือมนุษย์ เช่น รถเหยียบแตก เสียมหรือจอบสับท่อแตก อบต.จะไม่ไปซ่อมก็ไม่ได้
ชาวบ้านเดือนร้อน ถ้าได้รับแจ้งก็ต้องรีบไปซ่อม ไม่ไปไม่ได้ ถ้าไม่ไปซ่อมถูกชาวบ้านด่า ผม
จึงอยากรับฟังความคิดเห็นว่าเรื่องนี้พอจะมีทางออกหรือไม่เมื่อเกิดเหตุ ในเรื่องนี้ผมเสนอ
แนวทางว่าเมื่อเกิดความเสียหาย อบต.จะออกไปซ่อมแซมให้ถ้าเสียหายจากการใช้งาน
อบต.ซ่อม ถ้าเสียหายจากการถูกรถทับแตก เสียมสับแตก ก็เรียกร้องเอากับผู้กระทำละเมิด
เรียกร้องค่าเสียหายไปเลย เพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายเพื่อให้แต่ละฝ่ายเคารพสิทธิซึ่งกัน
และกันและใช้ความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สิน
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ผมคิดว่าระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการในเรื่องนี้
ค่อนข้างชัดเจนแล้ว การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.ศรีวิชัย ดำเนินการมาทุกปี คาดว่า
สมาชิกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าโครงการใดทำได้หรือโครงการใดทำไม่ได้ ผมก็ขอฝากถึง
ท่านสมาชิกสภา ถ้าพบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็ทำโครงการเสนอมาที่ อบต.
เพื่อที่จะได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ไม่มีใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประชาชนก็หวังให้ อบต.เป็นที่พึง ฝากท่านติดตาม ตรวจสอบข้อมูลแล้วแจ้งให้ อบต.ทราบ
ด้วย
นายทองใบ กองตุ้น
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอร้องท่านรองปลัดให้นำรถดับเพลิงออกมาใช้งานก่อนโดยเฉพาะ
เรื่องการซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชน ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ไม่ต้องเอารถไปนอนรอซ่อม อะไหล่
มาถึงเมื่อไหร่ค่อยนำส่งซ่อม ขอให้ติดตามข้อมูลกับอู่ซ่อมเป็นระยะ

นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
สมาชิกสภา อบต.ม.๕

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีชาวบ้านสอบถามเรื่องใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ชาวบ้านแจ้งว่า

๑๗
จ่ายเงินแล้ว แต่ใบเสร็จรับเงินยังไม่ได้ ผมอยากทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นถึงไม่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เสียภาษีในทันทีหรือออกให้โดยเร็ว
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่น
ผอ.กองคลัง
ต้องดูก่อนว่าที่บอกว่าไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน เอาเงินมาจ่ายกับใคร ไม่รู้ว่าฝากเงินกับใครมา ถ้า
มาจ่ายเงินที่ อบต.เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้และรับผิดชอบ แต่ถ้าฝากคนอื่น
มาแล้วไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน จะให้ อบต.รับผิดชอบคงไม่ได้
นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
สมาชิกสภา อบต.ม.๕

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ปกติผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเก็บเงินและนำส่งเงินให้ อบต. เจ้าหน้าที่บอกว่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้ที
หลัง เอามาส่ง ๒ เดือนแล้ว รบกวนท่าน ผอ.กองคลัง ติดตาม ตรวจสอบให้ด้วย

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านมีรายชื่อผู้เสีย
ภาษีของบ้านขัวสูง ม.๕ หรือไม่ ดิฉันจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน
ผอ.กองคลัง
ให้ หรือถ้ายังมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
นายเดชอุดม เสนารักษ์ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมในนาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย
ประธานสภาฯ
ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ฯ ที่ได้
เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
เลขานุการสภาฯ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

