รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒ สิงหาคม 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
๕
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
๒๙. นายจันทะจร สีลาดเลา
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย จันทะจร สีลาดเลา
๒๐. นายร่มเย็น กองแก้ว
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย ร่มเย็น กองแก้ว
๒๑. นายคมกริช ทุมมนตรี
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา คมกริช ทุมมนตรี
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
๒๘. นายไพทูร ศรีโนนยาง
ส.อบต.
๑๔ ชัยเจริญ
ไพทูร ศรีโนนยาง
๒๙. นายศิริรัตน์ ไฮวัง
ส.อบต.
๑๕ แก้ง
ศิริรัตน์ ไฮวัง
๓๐. นายไพวัลย์ ขุนโสภา
ส.อบต.
๑๕ แก้ง
ไพวัลย์ ขุนโสภา
๓๑. นายบัวรินทร์ ลาดเลียง
ส.อบต.
๑๖ โนนอุดม
บัวรินทร์ ลาดเลียง
๓๒. นายเธียรชัย พรหมทัน
ส.อบต.
๑๖ โนนอุดม
เธียรชัย พรหมทัน
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายกำจัด นามวงษา
นายถวัลย์ ทุมมนตรี
นายกังวาน จันทมาลา
นายวิทยา กาสุริย์
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม
นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นางอนงค์ โพธิราช
นายศรายุทธ จันทร์คำ
นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์

นายก อบต.ศรีวิชัย
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นิติกร ๖ ชำนาญการ

พรชัย วงศ์อุดมศิลป์
กำจัด นามวงษา
ถวัลย์ ทุมมนตรี
กังวาน จันทมาลา
วิทยา กาสุริย์
มะลีวัน วรรณวาส
สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
มิตรชัย ไชยยศ
ฉวีวรรณ แก้วพรม
ศักดิ์สิทธิ์ นามผา
อนงค์ โพธิราช
ศรายุทธ จันทร์คำ
สุดารัตน์ อุตศาสตร์

ผู้รับฟังการประชุม

นวก.ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมาย
เหตุ

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

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวชิ ัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย

3
กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เป็นสี่สมัย ตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน
สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรี ย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลศรี วิชั ย พร้ อ มคณะ
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริห ารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด การประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพราะว่า หัวใจของการทำงานทุกอย่างก็คือเงิน องค์กร
จะเดินหน้าได้ต้องมีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นตัวกำหนดว่าจะทำอะไร
งบประมาณเท่าใด บ้านเมืองจะพัฒนาไปในทิศทางใด ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา
เอกสารรายละเอียดงบประมาณอย่างรอบคอบ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญท่านสกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ
ประธานสภาฯ
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นายสกล ช่วยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๔

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 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 และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยดังกล่าว ต่อไป
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
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นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ท่านสกล ช่วยจันทร์ดี
ทีไ่ ด้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
ประธานสภาฯ
จะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ การประชุมคราวที่แล้วท่านพูดไป ท่านจะตัดก็
ตัดเป็นบางคำ ถ้าเห็นว่าท่านมาอ่านแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะตัดออกก็ได้ ตัดเป็น
บางส่วนก็ได้ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ สอง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ ญัตติที่ ๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ เสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ขอเชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย
ศรีวชิ ัย ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงขอชี้แจงให้ทา่ นประธานและสมาชิก
สภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๘,๖๘๑,๒๗๘.๖๑ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๓,๙๒๕,๕๙๕.๗๑ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๙,๙๕๖,๑๖๓.๒๑ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม
๐.๐๐ บาท
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๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ รวม
๑๗๐,๗๐๐.๐๐บาท
๑.๒ เงินกูค้ งค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๑) รายรับจริง จำนวน ๓๙,๙๕๘,๐๒๙.๙๙ บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จำนวน ๒๕๘,๙๑๐.๘๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๒๕,๘๗๘.๘๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน
๑๕๙,๙๓๒.๑๘ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน ๒๒๐,๖๖๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
๗๔,๒๑๗.๖๗ บาท
หมวดรายได้จากทุน
จำนวน
๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน
๑๔,๓๘๕,๐๘๕.๔๗ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน
๒๔,๘๓๓,๓๔๕.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๕,๗๓๕,๗๗๙.๐๘ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๑๐,๕๔๔,๓๔๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร
๑๒,๐๔๐,๔๘๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
๕,๐๔๑,๕๔๙.๒๙ บาท
งบลงทุน
๔,๒๑๗,๐๒๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอืน่
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
๓,๘๙๒,๓๘๙.๗๙ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย้
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

ปี ๒๕๕๙

รายรับจริง
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

๖๒,๔๒๒.๔๐
๑๐๙,๒๔๑.๓๙
๓๔,๓๒๐.๐๐
๒๐๕,๙๘๓.๗๙

๑๑๑,๑๕๓.๖๖
๑๐๓,๔๗๘.๗๕
๕๘,๗๘๔.๐๐
๒๗๓,๔๑๖.๔๑

๑๕๐,๖๗๑.๖๕
๙๕,๗๕๖.๒๑
๗๗,๖๓๑.๖๐
๓๒๔,๐๕๙.๔๖

๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๔,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๘๔,๐๐๐.๐๐

๒๕.๘๓%
-๕.๐๖%
๓๐.๐๐%

๑๕๑,๐๐๐.๐๐
๙๘,๗๓๗.๐๐
๗๘,๐๐๐.๐๐
๓๒๗,๗๓๗.๐๐

๒,๑๓๔.๐๐
๐.๐๐
๔๗๐.๐๐
๕,๒๐๐.๐๐
๕,๑๕๓.๐๐
๑๒,๙๕๗.๐๐

๑,๘๘๑.๘๐
๐.๐๐
๑,๕๕๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๑๗,๗๕๙.๐๐
๒๔,๖๙๐.๘๐

๒,๖๔๘.๑๐
๑๖๐.๐๐
๑,๔๔๐.๐๐
๑,๓๐๐.๐๐
๘๙,๒๕๙.๐๐
๙๔,๘๐๗.๑๐

๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๖๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๑๗,๘๐๐.๐๐
๒๕,๔๐๐.๐๐

๕๐.๐๐%
๑๐๐.๐๐%
-๖.๒๕%
-๖๗.๕๐%
๔๐๕.๖๒%

๓,๐๐๐.๐๐
๑๖๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๑,๓๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๙๕,๙๖๐.๐๐

๓๓๔,๑๐๖.๒๖
๔,๕๑๔.๐๐
๓๓๘,๖๒๐.๒๖

๒๙๗,๕๗๘.๘๕
๐.๐๐
๒๙๗,๕๗๘.๘๕

๓๒๕,๐๘๙.๗๐
๐.๐๐
๓๒๕,๐๘๙.๗๐

๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๑๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑๖%
๐.๐๐%

๓๒๖,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓๒๖,๐๐๐.๐๐

๓๘๗,๗๗๐.๐๐
๓๘๗,๗๗๐.๐๐

๓๙๒,๖๖๒.๐๐
๓๙๒,๖๖๒.๐๐

๓๙๗,๙๑๒.๐๐
๓๙๗,๙๑๒.๐๐

๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๑๐,๐๐๐.๐๐

-๒.๔๔%

๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ปี ๒๕๖๓
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี ๒๕๕๙

รายรับจริง
ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

๐.๑๕
๐.๐๐
๒๐๙,๑๐๐.๐๐
๒๐๙,๑๐๐.๑๕

๐.๒๐
๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๙๔,๑๗๐.๐๐
๒๑๖,๑๗๐.๒๐

๓๐๓.๖๕
๐.๐๐
๑๗๒,๖๒๕.๐๓
๑๗๒,๙๒๘.๖๘

๐.๐๐
๒๒,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๒,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐%
-๑๐๐.๐๐%
-๑๐๐.๐๐%

๓๐๓.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๐๓.๐๐

๑,๕๔๐.๐๐
๑,๕๔๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๑,๖๐๐.๐๐
๑,๖๐๐.๐๐

-๑๐๐%

๐.๐๐
๐.๐๐

๒๗๙,๓๘๗.๘๖
๔๕๖,๐๘๓.๓๔
๘,๙๙๕,๘๐๒.๒๑ ๙,๙๙๓,๙๙๙.๔๖
๓,๔๙๓,๘๙๔.๑๓ ๓,๗๔๒,๔๗๐.๑๓
๑๕๕,๑๘๖.๑๐
๑๖๗,๒๔๗.๖๓
๑,๙๗๗,๙๖๑.๐๔
๐.๐๐
๔,๗๖๖,๖๕๓.๔๑ ๗,๖๕๐,๑๓๖,.๙๕
๘๔,๓๓๗.๕๙
๕๗,๙๗๗.๗๖
๖๑,๖๒๒.๓๓
๕๙,๖๔๑.๓๐
๒,๒๔๔,๗๓๐.๐๐ ๒,๑๖๒,๒๖๒.๐๐

๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๕,๐๐๐.๐๐
๖๒,๐๐๐.๐๐
๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๕๘.๖๒%
๔๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๑.๑๑% ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕.๕๖% ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๖.๒๕%
๑๗๐,๐๐๐.๐๐
-๑๐๐.๐๐%
๐.๐๐
๖๐.๔๒% ๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
-๒๙.๔๑%
๖๐,๐๐๐.๐๐
-๓.๒๓%
๖๐,๐๐๐.๐๐
-๒.๒๒% ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๙๒๘,๖๐๕.๓๐ ๒๒,๐๕๙,๕๗๔.๖๗ ๒๔,๒๘๙,๘๑๘.๕๗ ๒๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐

๒๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๔,๖๑๕,๘๑๑.๐๐ ๒๘,๓๑๕,๐๗๒.๐๐ ๒๘,๕๕๒,๐๓๒.๐๐ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓.๖๑% ๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๔,๖๑๕,๘๑๑.๐๐ ๒๘,๓๑๕,๐๗๒.๐๐ ๒๘,๕๕๒,๐๓๒.๐๐ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๖,๗๐๘,๘๔๗.๕๐ ๕๑,๕๘๐,๐๗๔.๙๓ ๕๔,๑๕๖,๖๔๗.๕๑ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๒๑,๕๙๘.๗๑
๘,๓๘๗,๒๘๙.๔๗
๓,๖๐๒,๗๐๖.๓๘
๐.๐๐
๑,๙๔๔,๗๗๓.๔๙
๔,๑๘๓,๒๒๓.๘๑
๔๒,๔๔๕.๒๒
๖๕,๙๙๓.๒๒
๒,๑๘๐,๕๗๕.๐๐

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดำเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๑๔,๕๖๑,๖๖๐
๗๘๑,๖๕๐
๑๒,๓๑๙,๔๘๗
๒,๐๕๗,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๕,๘๑๖,๗๐๐
๑๐๘,๕๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๔,๑๗๗,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๑๖,๖๒๘,๐๐๓
๕๗,๒๐๐,๐๐๐

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
เหตุผล เพื่อใช้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ ตาม
นายก อบต.ศรีวิชัย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสมาชิกสภา อบต.
พิจารณาเห็นชอบต่อไป
และในส่วนของรายละเอียดและรายการจำแนกนั้น กระผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภา อบต. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอต่อที่ประชุมโดยเรียงตามแผนงาน
ต่างๆ ตามลำดับเพื่อพิจารณาต่อไป
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทีไ่ ด้เสนอญัตติต่อสภา อบต.ครับ
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต. เชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. ครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณ
หัวหน้าสำนักปลัด
ในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไป ( สำนักปลัด )
งานบริหารทั่วไป ( สำนักปลัด )
รวม ๑๑,๓๗๕,๓๘๐ บาท
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งบบุคลากร
เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม ๘,๖๘๑,๘๘๐ บาท
รวม ๓,๕๒๑,๕๒๐ บาท
รวม ๕,๑๖๐,๓๖๐ บาท
รวม ๒,๒๙๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท
รวม ๓๗๓,๕๐๐ บาท
รวม ๓๗๓,๕๐๐ บาท
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
รวม
๒๕,๐๐๐ บาท
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม
๔๐,๐๐๐ บาท

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามหรือจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญท่านอ่อนศรี เรียงจันทร์ ส.อบต.ม.๑๑ ครับ

นายอ่อนศรี เรียงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑

เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
อยากสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกจำนวน ๔๐๐ ตัว เหตุใด
จึงต้องจัดซื้อจำนวนมากขนาดนี้ เพราะผมเห็นว่าในห้องเก็บของมีเก้าอี้อยู่เป็นจำนวนมาก
ผมขอทราบเหตุผล ความจำเป็นในการจัดซื้อเก้าอี้ในครั้งนี้ด้วย และอีกเรื่องหนึ่งคือการ
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง ผมจำได้ว่าเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อเต็นท์ไปแล้ว
ประมาณ ๘ หรือ ๑๐ หลัง ผมขอสอบถามว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรจึงจัดซื้ออีก
ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรืออย่างไร

นายเดชอุดม เสนารักษ์ เชิญท่านปลัดทองหล่อ วิปัสสา ปลัดอบต.ศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดและเหตุผล
ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทุกท่าน
เลขานุการสภาฯ
สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอีจ้ ำนวน ๔๐๐ ตัวและ
เต็นท์จำนวน ๘ หลัง ก่อนอื่นขออนุญาตชี้แจงข้อมูลในส่วนของเก้าอี้พลาสติก จากการ
ตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย พบว่าที่ผ่านมา
มีการซื้อเก้าอี้พลาสติก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๒๖ ตัว
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐ ตัว และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๖ จำนวน ๔๐๐ ตัว สมาชิกบางท่านอาจสงสัยว่ามีเก้าอี้พลาสติกอยู่แล้ว ๖๐๐ กว่าตัว
เหตุใดจึงจัดซื้ออีก ก่อนอื่นผมต้องตอบก่อนว่าเก้าอี้จำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้งานอะไร ที่
ไหน อย่างไร เก้าอี้ถูกใช้งานในภารกิจ กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ ยืมไปใช้งานหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านต่างๆ ยืมไปใช้ใน
งานบุญ งานบวช งานศพ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำให้เก้าอี้ที่มีอยู่มีสภาพชำรุด แตก หัก ไม่
สามารถใช้งานได้จำนวนหนึ่ง ปัจจุบันเก้าอี้ที่ใช้การได้ประมาณ ๒๐๐ ตัว ซึ่งแต่ละปี
เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทุกปีและรายงานให้ผมและท่านนายก
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ทราบเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีความต้องจัดซื้อ
เก้าอี้พลาสติก ในส่วนของการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง จากการ
ตรวจสอบข้อมูลพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีการจัดซื้อเต็นท์ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จำนวน ๔ หลัง และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลัง รวม
๘ หลัง เหตุผลในการจัดซื้อก็คือใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการหรือภารกิจต่างๆ ตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ หรือหมู่บ้าน
ทำหนังสือขอยืมไปใช้งานตามหมู่บ้าน ส่วนเต็นท์ที่มีอยู่บางส่วนชำรุดเสียหายทำให้เต็นท์ที่
มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จนบางครั้งได้ไปขอยืมจาก อปท.ข้างเคียงมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นงานประเพณีสงกรานต์ และลอยกระทง ด้วยเหตุและผลดังกล่าว
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเต็นท์จำนวน ๘ หลัง เพื่อให้เพียงต่อการใช้งานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านปลัด / เลขานุการสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายในส่วนแผนงานบริหาร
ทั่วไปหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอ
ประธานสภาฯ
ข้อมูลต่อที่ประชุมในแผนงานต่อไป
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนรายละเอียด
ผอ.กองคลัง
งบประมาณในส่วนของกองคลัง ดังนี้
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตั้งงบประมาณรายจ่ายกองคลัง
รวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๖,๒๘๐ .- บาท
งานบริหารงานคลัง
รวม ๓,๑๔๖,๒๘๐ .- บาท
งบบุคลากร
รวม ๑,๙๔๖,๒๘๐ .- บาท
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )
รวม ๑,๙๔๖,๒๘๐ .-บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ .-บาท
ค่าตอบแทน
รวม
๔๐,๐๐๐ .-บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๕๐๐,๐๐๐ .- บาท
ค่าวัสดุ
รวม ๘๕,๐๐๐.- บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม ๕๗๕,๐๐๐ .- บาท
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

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

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณ
ในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม ๗๘๑,๖๕๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๖๐๒,๙๕๐ บาท
ค่าตอบแทน
รวม ๒๓๔,๐๐๐ บาท
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ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม ๓๓๕,๐๐๐ บาท
รวม ๓๓,๙๕๐ บาท
รวม ๑๖๕,๗๐๐ บาท
รวม ๑๖๕,๗๐๐ บาท
รวม ๑๓,๐๐๐ บาท
รวม ๑๓,๐๐๐ บาท

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถามหรือจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนางฉวีวรรณ แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำเสนอ
ข้อมูลต่อที่ประชุมในแผนงานต่อไป

นางฉวีวรรณ แก้วพรม
ผอ.กองการศึกษา

กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางฉวีวรรณ
แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของกองการศึกษา ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม ๓,๒๐๐,๓๘๐ บาท
งบบุคลกร
รวม ๒,๙๔๗,๓๘๐ บาท
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )
รวม ๒,๙๔๗,๓๘๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๒๕๓,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ
รวม ๕๓,๐๐๐ บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม ๙,๑๑๙,๑๐๗ บาท
งบบุคลากร
รวม ๑,๕๖๐,๙๗๒ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม ๑,๕๖๐,๙๗๒ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๓,๙๐๓,๗๓๕ บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๑,๗๕๔,๑๖๐ บาท
ค่าวัสดุ
รวม ๒,๑๔๙,๕๗๕ บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม ๓,๖๕๔,๔๐๐ บาท
เงินอุดหนุน
รวม ๓,๖๕๔,๔๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
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นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณผอ.กองการศึกษาที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนของแผนงานงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษาและแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีสมาชิกท่านใด สงสัย
ประธานสภาฯ
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. นำเสนอข้อมูลในแผนงานต่อไป เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณ ในส่วนของแผนงานสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม ๒,๐๕๗,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๗๓๗,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๖๔๗,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ
รวม ๙๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน
รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

๙๕,๐๐๐ บาท
๘๕,๐๐๐ บาท
๘๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑๐๘,๕๐๐ บาท
รวม ๘๓,๐๐๐ บาท
รวม ๘๓,๐๐๐ บาท
รวม
๕,๕๐๐ บาท
รวม
๕,๕๐๐ บาท
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
รวม ๖๕,๐๐๐ บาท
รวม ๖๕,๐๐๐ บาท
รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
รวม
๕,๐๐๐ บาท
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑๖,๖๒๘,๐๐๓ บาท
รวม ๑๖,๖๒๘,๐๐๓ บาท
รวม ๑๖,๖๒๘,๐๐๓ บาท
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นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนของแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตรและ
ประธานสภาฯ
แผนงานงบกลาง เนื่องจากงบประมาณทั้ง ๕ แผนงานอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด
อบต.จึงนำมาพิจารณารวมกันในครั้งเดียว มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือไม่ ขอเชิญท่านทองใบ
กองตุ้น ส.อบต.ม.๒ บ้านโนนอุดม
นายทองใบ กองตุ้น
สมาชิกสภา อบต. ม.๒

เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม
อยากสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในแผนงานการสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถกระบะ ) เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน งบประมาณ
ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมขออนุญาตสอบถามว่ารถพยาบาลฉุกเฉินก็มีแล้ว ๑ คัน เหตุใด
จึงจัดซื้ออีก มีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร

นายเดชอุดม เสนารักษ์ เชิญท่านปลัดทองหล่อ วิปัสสา ปลัดอบต.ศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดและเหตุผล
ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยผู้ทรง
เลขานุการสภาฯ
เกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านทองใบ กองตุ้น ส.อบต.ม.๒ บ้านโนนอุดม
สำหรับคำถาม สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน เนื่องจากรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีอายุการใช้งาน
หลายปีจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าจัดซื้อตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๒ อายุการใช้งาน ๑๐ ปี ซึ่งรถคันนี้มีการใช้งานทุกวัน สภาพอาจจะเก่าและชำรุด
ทรุดโทรมมากกว่ารถส่วนตัว ทั้งเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบขับเคลื่อน ระบบความปลอดภัย
รวมทั้งอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่บนรถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แต่ ณ ปัจจุบัน บนรถมีเพียง เตียงผู้ป่วยขนาดเล็ก กระเป๋า
เวชภัณฑ์ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน ชุดเฝือกลมเท่านั้น ซึ่งยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผม
เคยเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยังใช้วิธียกใส่เปลแล้วยกขึ้นบนรถ อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือชีวิตยังไม่
เพียงพอในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ถ้าดูตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉินที่เป็นรถกระบะ ประตูด้านหลังต้องปิด-เปิดได้
สำหรับยกเตียงผู้ปว่ ยเข้า-ออก มีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซ ที่แขวน
น้ำเกลือ มีวิทยุคมนาคม เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง คุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย
๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
๓) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
๖) ชุดเฝือกลม
๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับท่อส่งก๊าซ
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๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ
สิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นคือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่รถพยาบาลฉุกเฉินยุคใหม่จะต้องมี เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีมาตรฐาน ด้วย
เหตุและผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เพื่อให้เพียงต่อการใช้งานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านปลัด มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในส่วนแผนงานบริหารแผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงาน
ประธานสภาฯ
การเกษตรและแผนงานงบกลางหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในแผนงานต่อไป
ว่าที่รต.มิตรชัย ไชยยศ กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติ กระผมว่าที่ร้อยตรีมิตรชัยไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ผอ.กองช่าง
๒๕๖๓ ในส่วนของกองช่าง ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม ๒,๔๖๖,๗๐๐ บาท
งบบุคลากร
รวม ๑,๙๘๒,๗๐๐ บาท
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )
รวม ๑,๙๘๒,๗๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๔๕๔,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน
รวม ๑๙,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย
รวม ๑๑๕,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ
รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
งานไฟฟ้าถนน
รวม ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ
รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน
รวม ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม ๔,๑๗๗,๐๐๐ บาท
รวม ๔,๑๗๗,๐๐๐ บาท
รวม ๔,๑๗๗,๐๐๐ บาท

นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เมือ่ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ผมก็ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง
ประธานสภาฯ
ทุกส่วนที่ได้นำเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน/หน่วยงานต่อที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
- เนื่องจากญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และขณะนี้เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ซึ่งให้ที่ประชุมได้ปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่
ผมขอถามมีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
อบต.ท่านใดอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ได้โปรด
ยกมือครับ
มติที่ประชุม

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด
ออกเสียง ๑ เสียง )
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ ก่อนที่สภา อบต. จะมีการปรึกษาหารือว่า เราจะใช้เวลาในการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการพิจารณาวาระที่
๒ ที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลานานเท่าใด นับตั้งแต่สภา
อบต.มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ เราจะต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติก่อน เพื่อทำหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ สำหรับการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ ( ๓ )
คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้สมาชิกสภา อบต. เสนอว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจะต้องมีกี่คน และเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะ
กรรมการฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน หลังจากนั้นจะทำการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ทีละคน คือเลือกคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจำนวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติ
กำหนดไว้ ขอเชิญท่านจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต.ม.๑๒
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นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน กระผมขอเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๕ คน
ส.อบต. ม.๑๕ ผู้รับรอง
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ ๑.นายศิริรัตน์ ไฮวัง
๒.นางสุนันทา บุญชิต
ส.อบต. ม.๓ ผู้รับรอง
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
นายสุรพล พิมพ์ขวา
สมาชิกสภา อบต. ม.๙
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. ม.๔

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ จำนวน ๕ ท่าน หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบได้โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์
ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการฯ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน
ผมขอเสนอ นายเธียรชัย พรหมทัน ส.อบต. ม.๑๖
๑.นายทองเพ็ชร ไชยสุระ ส.อบต. ม.๑ ผู้รับรอง
๒.นางสุนันทา บุญชิต
ส.อบต. ม.๓ ผู้รับรอง
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายเธียรชัย พรหมทัน
ส.อบต. ม.๑๖ เพียงคนเดียว แสดงว่านายเธียรชัย พรหมทัน ได้รับเลือกเป็นคณะ
กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ ๒
เห็นชอบเอกฉันท์
ดิฉันขอเสนอ นายเหรียญ ยางไชย
ส.อบต. ม.๙
๑.นายเปรียบ เวียงคุต
ส.อบต. ม.๑๓
ผู้รับรอง
๒.นายคมกริช ทุมมนตรี
ส.อบต. ม.๑๑
ผู้รับรอง

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายเหรียญ ยางไชย
ส.อบต. ม.๙ เพียงคนเดียว แสดงว่านายเหรียญ ยางไชย ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์
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นายวรเพ็ญ อุปสัย
สมาชิกสภา อบต. ม.๘

ผมขอเสนอ นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง ส.อบต. ม.๑๓
๑.นายสถิตย์ ลูกเงาะ
ส.อบต. ม.๒
ผู้รับรอง
๒.นายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง ส.อบต. ม.๗
ผูร้ ับรอง

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายสมพงษ์ บุตรเพ็ง
ส.อบต. ม.๑๓ เพียงคนเดียว แสดงว่านายสมพงษ์ บุตรเพ็ง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๓ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์

ผมขอเสนอ นายสกล ช่วยจันทร์ดี ส.อบต. ม.๔
นายไพวัลย์ ขุนโสภา
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ ๑.นายปรีชา วงศ์ษาราช ส.อบต. ม.๓ ผู้รับรอง
๒.นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
ส.อบต. ม.๕ ผู้รับรอง
นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
ประธานสภาฯ
เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายสกล ช่วยจันทร์ดี
ส.อบต. ม.๔ เพียงคนเดียว แสดงว่านายสกล ช่วยจันทร์ดี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๔ ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์

ผมขอเสนอชื่อ นายทองใบ กองตุ้น ส.อบต. ม.๒
นายคำไผ่ ลือชัย
สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ๑.นายเด่นชัย เหง้าน้อย ส.อบต. ม.๖ ผู้รับรอง
๒.นายสงวน สุเทวี
ส.อบต. ม.๗ ผู้รับรอง
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม่
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก กรณีมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
เพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก กรณีนี้มีการเสนอชื่อนายทองใบ กองตุ้น
ส.อบต. ม.๒ เพียงคนเดียว แสดงว่านายทองใบ กองตุ้น ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๕
รับทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ต่อไปเป็นการเลือกประธานกรรมการฯและเลขานุการฯ ซึ่งการเลือกอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ได้บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการ
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สภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะนั้นๆ เพราะฉะนั้นผมจะขอพักการประชุมสักครู่เพื่อให้ท่านปลัดในฐานะเลขานุการ
สภา ได้นัดประชุมและเปิดประชุมครั้งแรกและดำเนินการเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
---- พักการประชุม ๑ ชัว่ โมง ---นายเดชอุดม เสนารักษ์ ผลการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าท่าน
เหรียญ ยางไชย รองประธานสภา ได้รับเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ ท่านเธียรชัย
ประธานสภาฯ
พรหมทัน ส.อบต.ม.๑๖ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการ เมื่อสภา อบต. มีคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ต่อไปผมขอปรึกษาที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เราจะใช้เวลาในการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการ
พิจารณาวาระที่ ๒ ที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเป็นเวลานานเท่าใด
นับตั้งแต่สภา อบต.มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ ขอเชิญท่านสงวน สุเทวี
สมาชิกสภา อบต.ม.๗ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายสงวน สุเทวี
สมาชิกสภา อบต. ม.๗ นายสงวน สุเทวี สมาชิกสภา อบต. ม.๗ กระผมขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
-สมาชิกสภา อบต.ที่ประสงค์จะยื่นขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ
แปรญัตติล่วงหน้า ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นหนังสือ ภายในระยะเวลา ๓ วัน
คือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภา เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีเวลาแจ้งกำหนดนัดผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาที่ยื่นคำแปรญัตติมาชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑. นายอุดร บุตรเพ็ง
ส.อบต. ม.๘
ผู้รับรอง
๒. นายจันทะจร สีลาดเลา
ส.อบต. ม.๑๐
ผู้รับรอง
สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มีผมขอถามมติว่า เห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๓๐ น. ซึ่งไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อ
บัญญัตินี้ หากท่านเห็นชอบได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ท่านเหรียญ ยางไชย นัดประชุม เชิญครับ
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นายเหรียญ ยางไชย
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายเหรียญ ยางไชย สมาชิกสภา อบต. ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอกำหนดนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยจะประชุมในกรณีที่มีการเสนอขอแปรญัตติและกรณี
ไม่มีการเสนอขอ เพื่อทำรายงานและบันทึกความเห็นทั้งร่างเดิมและที่ได้มีการแก้ไขยื่นต่อ
ประธานสภา อบต. เพื่อให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแจ้งแก่สมาชิกสภา อบต. ไม่น้อยกว่า
๒๔ ชั่วโมง ก่อนการประชุมสภา อบต. ในการพิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๕๐

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภา
อบต. กำหนดและสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
ประธานสภาฯ
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ เสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรอง ๒ ท่าน
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ต่อไปเป็นการนัดประชุมสภา อบต.เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัตินะครับ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ และวาระที่ ๓ การลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้กำหนดวันนัด
ประธานสภาฯ
ประชุมสภา อบต. ขอเชิญท่านร่มเย็น กองแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ ครับ
นายร่มเย็น กองแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ นายร่มเย็น กองแก้ว ขอเสนอให้นัดประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

ขอผู้รับรองด้วยครับ
๑.นายเฉลียว บุญเฮ้า
ส.อบต. ม.๑๒
ผู้รับรอง
๒.นายอ่อนศรี เรียงจันทร์
ส.อบต. ม.๑๑
ผู้รับรอง
ตามที่สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติกำหนดนัดประชุมสภา อบต.พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถือว่าท่านสมาชิกสภา
อบต.ได้รับทราบกำหนดนัด ประชุมสภา อบต.แล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านมาประชุมตาม
กำหนดนัดประชุมด้วย มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย และประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม–ี
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ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ฯ ที่ได้
ประธานสภาฯ
เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
เลขานุการสภาฯ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

