รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๕ 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
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. นายสถิต ลูกเงาะ
ส.อบต.
๒ โนนอุดม
สถิต 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 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

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ – สกุล
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

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
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย
วิทยา กาสุริย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
มะลีวัน วรรณวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
มิตรชัย ไชยยศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ฉวีวรรณ แก้วพรม
นิติกรชำนาญการ
ศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ
อนงค์ โพธิราช
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
ศรายุทธ จันทร์คำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สุดารัตน์ อุตศาสตร์

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภา อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗
-ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายเดชอุดม เสนารักษ์
เรีย น ท่านนายกองค์การบริห ารส่วนตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะ สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ขณะนี้สมาชิกสภา
อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภา อบต. ต่อไป

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุม จำนวน ๓๑ ท่าน ครบองค์ประชุม การประชุม
สภา อบต. ในวั น นี้ เป็ น การประชุ ม ในระเบี ย บวาระเรื่ อ งการพิ จ ารณาข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายในวาระที่ ๓ ลงมติ ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอกสารให้รอบคอบ หากมี
ข้อสงสัยอะไรก็ขอให้ซักถามและถามในประเด็นที่อยู่ในระเบียบวาระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๒

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญท่านสกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ
ประธานสภาฯ
นายสกล ช่วยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๔

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่ สภาเพื่อร่วมกันพิ จารณา
ตรวจสอบ และรับ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลศรีวิชัย สมัย
ดังกล่าว 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

๔
(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
จะแก้ไขเพิ่มหรือไม่ เมือ่ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติที่ประชุม
เลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ วาระที่ ๓

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขณะนี้ เป็ น การประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
ประธานสภาฯ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา อบต. ลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอถามมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ประธานสภา อบต.จะได้จัดส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังนายอำเภอวานรประธานสภาฯ
นิวาส เพื่อดำเนินการต่อไป เชิญท่านนายกฯ

๕
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอขอบคุณท่านประธานสภา
นายก อบต.ศรีวิชัย
อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆท่าน ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่อง
จากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ที่
ประชุมได้มีการหารือกันโดยไม่มีการลงมติว่า ท่านนายกฯ ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน
ชาวบ้านได้เสนอปัญหาต่อท่านนายกฯ ว่ามีความเดือดร้อนจึงอยากจะขอโครงการหลาย
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยให้เสนอปัญหาความต้องการผ่านผู้ใหญ่บ้าน
ให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับสมาชิกสภา อบต. จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในหมู่บ้านมีมีปัญหาความต้องการอะไรบ้างและเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยต้อง
มาตรวจสอบดูว่าโครงการที่เสนอมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสม
หรือไม่ เช่น โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินสะสมต้องปรากฏใน
แผนพัฒนา ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) การดำเนินโครงการต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบ กฎหมายกำหนด
รวมถึงต้องพิจารณาจากสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยด้วยว่ามี
ยอดเงินสะสมอยู่จำนวนเท่าใด หลังจากกันเงินไว้ตามระเบียบแล้ว สามารถจ่ายขาดเงิน
สะสมได้เป็นจำนวนเท่าใด การจ่ายขาดเงินสะสมต้องพิจารณาความเหมาะสม จำเป็น
เร่งด่วนเป็นรายโครงการ มิใช่ว่ามีเงินสะสมเท่าใดก็ใช้หมด ใช้ตามความเหมาะสม ความ
จำเป็นเร่งด่วนของเรื่องนั้นๆ ด้วย จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่าหมู่บ้านได้ส่ง
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือเงินจ่ายขาดเงินสะสมแล้วจำนวน ๑๓
หมู่บ้าน ดังนี้
๑. หมู่ที่ ๑ โครงการรางระบายน้ำ คสล.
๒. หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
๓. หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
๔. หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
๕. หมู่ที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางการเกษตร
๖. หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
๗. หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
๘. หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
๙. หมู่ที่ ๙ ยังไม่เสนอโครงการ
๑๐. หมู่ที่ ๑๐ โครงการขุดลอกห้วยแคน
๑๑. หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน

๖
๑๒. หมู่ที่ ๑๒ ยังไม่เสนอโครงการ
๑๓. หมู่ที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
๑๔. หมู่ที่ ๑๔ ยังไม่เสนอโครงการ
๑๕. หมู่ที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
๑๖. หมู่ที่ ๑๖ โครงการถมที่สาธารณะอ่างเก็บน้ำห้วยดินแดง
หมู่บ้านที่ยังไม่เสนอโครงการมี ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๔ เมื่อได้
ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็ต้องพิจารณาว่าโครงการที่หมู่บ้านเสนอมาอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ ซึ่งผมจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูล ระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ เพียงใด
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจเพื่อออกแบบและประมาณการราคา
แต่ก่อนอื่นต้องสอบถามก่อนว่ายอดเงินสะสม ณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ว่ามีเงินสะสมอยู่จำนวน
เท่าใดและใช้ได้จำนวนเท่าใด หารือกันก่อน ยังไม่พิจารณา/ลงมติ
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของเงิน
สะสม เนื่องจากวันนี้ดิฉันไม่ทราบว่าจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
ผอ.กองคลัง
สะสม จึงมิได้สรุปยอดเงินที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้มานำเสนอต่อที่ประชุม แต่จากการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่า ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย มีเงินสะสมจำนวน ๒๓,๙๒๕,๕๙๕.๗๑ บาท แต่หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
เช่น เบี้ยยังชีพคนพิการ เอดส์ เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนผู้บริหารและสมาชิก กรณีฉุกเฉิน
ภัยพิบัติ ร้อยละ ๑๐ ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้ประมาณ ๘ ล้านบาทเศษ ซึ่ง
เราไม่จำเป็นต้องจ่ายยอดนี้ก็ได้ ให้จ่ายตามความจำเป็นตามหนังสือสั่งการ
นายไพทูร ศรีโนนยาง เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็ขออนุญาต
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๔ สอบถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมและดำเนิน
โครงการได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อใดครับ ผมทราบข้อมูลว่าปลายปี ๒๕๖๒ นี้ จะมีประกาศให้ยุบ
สภา อบต.ทั่วประเทศ แล้วเลือกตั้งใหม่ ผมเกรงว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาของ
พี่น้องประชาชนตำบลศรีวิชัยจะล่าช้าและหยุดชะงัก
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่จะตอบว่า
การจ่ายขาดเงินสะสมจะดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อใด ต้องขอตอบก่อนว่าขั้นตอนก่อนที่
จะจ่ายขาดเงินสะสมมีอะไรบ้าง อันดับแรกหลังจากที่ได้รับโครงการจากหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบก็จะตรวจสอบว่าโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสม
หรือไม่ เช่น มีโครงการตามแผนพัฒนา ๕ ปี มีความจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินฯ ข้อ ๘๙ กองช่างก็จะออกสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคา หลังจากนั้นนายกฯ
จะดำเนินการเสนอญัตติต่อประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาเพื่อ
พิจารณา ซึ่งขั้นตอนก็ชัดเจนตามระเบียบ กฎหมาย แต่การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
๓ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมก็คงจะประชุมไม่ทัน ต้องบรรจุเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมสมัยสามัญ ที่ ๔/๒๕๖๒ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ นอกจากจะขออนุญาต
นายอำเภอวานรนิวาส ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งถ้านายอำเภอเห็นว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะอนุญาตให้เปิดประชุมและเรียกประชุมสภา
สมัยวิสามัญ ก็ขอนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ แต่ท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลทุกปัญหาก็มี

๗
ทางออกเสมอ ยิ่งถ้าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ ซึ่งการขอ
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประธานสภา หรือนายกฯ หรือสมาชิกสภา สามารถยื่นหนังสือ
ขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอได้ครับ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ผมพิจารณาแล้ว เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ถึงอย่างไรก็ประชุมไม่ทัน เพราะการประชุมสภาหรือการจ่ายขาดเงินสะสม
ประธานสภาฯ
มีขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบหลายอย่าง ก็จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในหลักการ
ว่ามีการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการและขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จะ
ดำเนินการขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม

รับทราบ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
นายก อบต.ศรีวิชัย
ประชาชนผมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ หลังจากการประชุมในครั้งนี้ผมจะ
สั่งการและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการในเรื่องของการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ
ราคา รวมทั้งตรวจสอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสมว่าโครงการใดสามารถ
ดำเนินการได้ หรือโครงการใดดำเนินการไม่ได้ เพื่อที่จะได้ความชัดเจนมาแจ้งต่อท่าน ก็ถือว่า
วันนี้สภา อบต.ได้รับทราบในหลักการหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายเปรียบ เวียงคุต
เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓ สอบถามข้อมูลเรื่องการซ่อมแซมรถดับเพลิงว่าเวลาผ่านมาหลายเดือน รถดับเพลิงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีการซ่อมแซมเสร็จแล้วหรือไม่
นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการซ่อมแซม
รถดับเพลิง จำได้ว่าเมื่อการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
กระผมได้ตอบข้อซักถามจากสมาชิกแล้วว่าอยู่ระหว่างการส่งซ่อม และสมาชิกสภาได้มี
คำแนะนำว่าให้เอารถดับเพลิงออกมาใช้งานเกี่ยวกับงานซ่อมไฟฟ้าก่อน ระหว่างที่จอดรอ
ซ่อมแซมและรออะไหล่ที่อู่ซ่อมรถเพราะว่าขาดโอกาสในการใช้งาน เมื่อได้รับอะไหล่จึงนำรถ
ไปส่งซ่อม ซึ่งล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้รับการติดต่อให้นำรถเข้าส่งซ่อม ที่อู่
ซ่อมรถ คาดว่าน่าจะซ่อมเสร็จในเร็วๆ นี้ แล้วผมจะรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ อีกเรื่อง
หนึ่งที่ผมอยากจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบคือ วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีกำหนดการศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ที่จะเข้า
ศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำหรับ
สมาชิกสภาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงานหรือท่านใดที่ติดภารกิจ
หรือจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานก็ให้แจ้งความประสงค์เช่นเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะได้เขียนโครงการ ประสานกับหน่วยงานทีจ่ ะเข้าศึกษาดูงาน ที่พัก

๘
ยานพาหนะ ถ้าแจ้งความประสงค์แล้วจะยกเลิกหรือเปลี่ยนใจไม่ได้ และกรณียกเลิกท่าน
ต้องชำระค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยรายละ ๓,๐๐๐ บาท หลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ้นขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ที่งานบุคลากร สำนักปลัด อบต. ภายในวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้เท่านั้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เริ่มดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่จะเข้า
ศึกษาดูงาน
นายทองใบ กองตุ้น
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอว่าให้
สมาชิกสภายกมือแจ้งความประสงค์ตอนนี้จะได้ทราบเลยว่ามีสมาชิกท่านใดไปหรือไม่ไปบ้าง
อนุญาต เอาให้แล้วเสร็จและได้ขอ้ มูลในวันนี้เลย

นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้มีสมาชิกสภา
แจ้งความประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงานแล้ว จำนวน ๒๕ ส่วนอีก ๖ ท่าน จะให้คำตอบภายใน
วันพรุ่งนี้ ( วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ) สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์แล้วยกเลิกหรือ
เปลี่ยนใจ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือประสงค์ที่
จะซักถามหรือไม่ อย่างไร สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนฯทุกท่าน ที่ได้
เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
เลขานุการสภา ฯ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

