รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
........................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑. นายเดชอุดม เสนารักษ์
๒. นายเหรียญ ยางไชย
๓. นายทองหล่อ วิปัสสา
๔. นายคำไผ่ ลือชัย
๕. นายทองเพ็ชร ไชยสุระ
๖. นายสถิตย์ ลูกเงาะ
๗. นายทองใบ กองตุ้น
๘. นายปรีชา วงศ์ษาราช
๙. นางสุนันทา บุญชิต
๑๐. นายสกล ช่วยจันทร์ดี
๑๑. นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์
๑๒. นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
๑๓. นายเด่นชัย เหง้าน้อย
๑๔. นายสงวน สุเทวี
๑๕. นายวรเพ็ญ อุปสัย
๑๖. นายอุดร บุตรเพ็ง
๑๗. นายสุรพล พิมพ์ขวา
๑๘. นายจันทะจร สีลาดเลา
๑๙. นายร่มเย็น กองแก้ว
๒๐. นายคมกริช ทุมมนตรี
๒๑. นายอ่อนศรี เรียงจันทร์
๒๒. นายเฉลียว บุญเฮ้า
๒๓. นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
๒๔. นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง
๒๕. นายเปรียบ เวียงคุต
๒๖. นายปรีชา โคตรปัญญา
๒๗. นายไพทูร ศรีโนนยาง
๒๘. นายศิริรัตน์ ไฮวัง
๒๙. นายไพวัลย์ ขุนโสภา
๓๐. นายบัวรินทร์ ลาดเลียง
๓๑. นายเธียรชัย พรหมทัน
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บ้าน

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ดอนแดง
เดชอุดม เสนารักษ์
โนนสวาท
เหรียญ ยางไชย
ทองหล่อ วิปัสสา
ศรีวิชัย
คำไผ่ ลือชัย
ศรีวิชัย
ทองเพ็ชร ไชยสุระ
โนนอุดม
สถิตย์ ลูกเงาะ
โนนอุดม
ทองใบ กองตุ้น
แก้ง
ปรีชา วงศ์ษาราช
แก้ง
สุนันทา บุญชิต
หัวนา
สกล ช่วยจันทร์ดี
หัวนา
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สงวน สุเทวี
ห้วยแสง
วรเพ็ญ อุปสัย
ห้วยแสง
อุดร บุตรเพ็ง
โนนสวาท
สุรพล พิมพ์ขวา
ดอนแดงน้อย
ลากิจ
ดอนแดงน้อย ร่มเย็น กองแก้ว
ร่มเย็นพัฒนา คมกริช ทุมมนตรี
ร่มเย็นพัฒนา อ่อนศรี เรียงจันทร์
นาเกษตร
เฉลียว บุญเฮ้า
นาเกษตร
จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
ขัวสูงสวรรค์
สมพงษ์ บุตรเพ็ง
ขัวสูงสวรรค์
เปรียบ เวียงคุต
ชัยเจริญ
ปรีชา โคตรปัญญา
ชัยเจริญ
ไพทูร ศรีโนนยาง
แก้ง
ศิริรัตน์ ไฮวัง
แก้ง
ไพวัลย์ ขุนโสภา
โนนอุดม
บัวรินทร์ ลาดเลียง
โนนอุดม
เธียรชัย พรหมทัน

๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายกำจัด นามวงษา
นายถวัลย์ ทุมมนตรี
นายกังวาน จันทมาลา
นายวิทยา กาสุริย์
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม
นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นางอนงค์ โพธิราช
นายศรายุทธ จันทร์คำ
นางสาวสุวลักษณ์ แพงศรี
นางสาวกิตติมา โพธิ์ศรี
นายศิริศักดิ์ เทียมชัยภูมิ

นายก อบต.ศรีวิชัย
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผอ.กองการศึกษาฯ
นิติกรชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง

พรชัย วงศ์อุดมศิลป์
กำจัด นามวงษา
ถวัลย์ ทุมมนตรี
กังวาน จันทมาลา
วิทยา กาสุริย์
มะลีวัน วรรณวาส
สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
มิตรชัย ไชยยศ
ฉวีวรรณ แก้วพรม
ศักดิ์สิทธิ์ นามผา
อนงค์ โพธิราช
ศรายุทธ จันทร์คำ
สุวลักษณ์ แพงศรี
กิตติมา โพธิ์ศรี
ศิรศิ ักดิ์ เทียมชัยภูมิ

ผู้รับฟังการประชุม

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 และข้ อ ๒๕ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
-ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยทีส่ ่ี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
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 ี่ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรี ย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลศรี วิชั ย พร้ อ มคณะ
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้สมาชิก
สภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ วันนี้สมาชิกสภา อบต. มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๒๙ ท่าน วันนี้ท่าน
จันทะจร สีลาดเลา ส.อบต.บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตลากิจ เนื่องจากติด
ประธานสภาฯ
ภารกิจ ไปพบแพทย์ตามหมายนัดที่โรงพยาบาลวานรนิวาส เรื่องต่อไปคือสภาองค์ การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้รับหนังสืออำเภอวานรนิวาส ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๔๑๘/๔๐๙๖
ลงวั น ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ แจ้ งเรื่ อ งการสรรหาผู้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยในหนังสือให้ ประธานสภาจัดประชุ มสมาชิกสภาเพื่อ
เลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จำนวนแห่งละ ๑ คน และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกไป
ยั งอำเภอ โดยให้ ส่ งด่ ว นภายในวั น ที่ ๒๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๒ เนื่ อ งจากเป็ น หนั งสื อ
ราชการเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดประชุมสมาชิกสภาได้ทัน ผมจึงได้ เชิญท่านเธียรชัยพรหมทัน มาพบท่านปลัด และได้มอบหมายให้ท่านเธียรชัย พรหมทัน เป็นตัวแทนเพื่อ

๔
สรรหาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีการ
คั ด เลื อ กกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ที่ อ ำเภอวานรนิ วาส ผลการคั ด เลื อ ก ท่ า น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอ
ในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ผมต้องขออภัยสมาชิกสภาทุกท่าน
ด้วยที่ไม่ได้หารือ เพราะว่ามีเวลาจำกัดเพียงวันเดียว
๑.๑ แนะนำตัวพนักงานใหม่
นางสาวสุวลั-นกษณ์ แพงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางสาวสุ ว ลั ก ษณ์ แพงศรี ตำแหน่ งเจ้ า พนั ก งานธุ ร การ
ปฏิบัติงาน ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สถานภาพโสด

นางสาวกิตติมา โพธิ์ศรี
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางสาวกิ ต ติ ม า โพธิ์ ศ รี ตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ
ภู มิ ล ำเนาอยู่ ที่ บ้ า นโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิ ว าส จั ง หวั ด สกลนคร
สถานภาพโสด

นายศิริศักดิ์ เทียมชัยภูมิ
นักการภารโรง

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายศิริศักดิ์ เทียมชัยภูมิ ตำแหน่งนักการภารโรง ภูมิลำเนาอยู่
ทีบ่ ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สถานภาพโสด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 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

๕
(ลงชื่อ)

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

(ลงชื่อ) คมกริช ทุมมนตรี กรรมการ
( นายคมกริช ทุมมนตรี )
ส.อบต. ม. ๑๑
(ลงชื่อ) ปรีชา โคตรปัญญา กรรมการ
( นายปรีชา โคตรปัญญา )
ส.อบต. ม.๑๔
(ลงชื่อ)

อุดร บุตรเพ็ง
กรรมการ
( นายอุดร บุตรเพ็ง )
ส.อบต. ม.๘

(ลงชื่อ)

ร่มเย็น กองแก้ว กรรมการ
( นายร่มเย็น กองแก้ว )
ส.อบต. ม.๑๐

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

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

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ท่านสกล ช่วยจันทร์ดี
ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
ประธานสภาฯ
จะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติ
ที่ป ระชุมเลยนะครับ ท่ านใดรับ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบล
ศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โปรด
ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การเป็นเจ้าภาพจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.
ประธานสภาฯ

๖
๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียด
ของโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
นายก อบต.ศรีวิชัย
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความยินดีกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ใหม่ทั้ง
๓ ท่าน ที่ได้มีโอกาสได้มาทำงานร่วมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเรา
๓.๑ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ต้องมาประชุม
วางแผนกันว่าจะ ดำเนินการอย่างไรบ้าง อะไรก่อน หลัง ดังนั้นในช่วงนี้ก็จะเริ่มพัฒนา
กันไปเรื่อยๆ เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้ว ถ้าไปเร่งช่วงใกล้จะถึงวันมันจะ
เหนื่อย ก็เลยขอแจ้งสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ส่วนรายละเอียดด้านอาคาร
สถานทีผ่ มขอมอบให้รองปลัด อบต.เป็นผู้รับผิดชอบ
นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลังจากที่ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการจัดสถานที่เตรียม
งานจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ ผมได้รับโจทย์จากท่านนายกฯ
ว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน จึงได้วางแผนเรื่องสถานที่ ดังนี้ ๑.เวที จะใช้เวที
กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งจะติดตั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการตั้งแต่วันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป คือหลังจากเสร็จจากงานวันเด็กแห่งชาติ ก็ใช้งานจังหวัด
เคลื่อนที่ต่อ เพราะว่าการติดตั้งและการเก็บเวทีต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก จึงประสาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเสร็จจากงานวันเด็กอย่าเพิ่งเก็บ ให้ใช้ในงานจังหวัดเคลื่อนทีต่ อ่ ส่วน
เต๊นท์ที่ใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๘ หลัง ก็ให้คงไว้ยังไม่เก็บเช่นเดียวกัน ซึ่งในงานจะ
ใช้เต็นท์ทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ หลัง ผมได้ประสานไปที่เทศบาลตำบลหนองสนมเพื่อขอยืมเต็นท์
จำนวน ๓๐ หลัง เพื่อนำมาใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหรือการแสดงนิทรรศการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะเริ่มขนเครื่องของและสัมภาระต่างๆ ในวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๓ ส่วนการจัดการอาคารสถานที่นั้น ในส่วนของอาคารสำนักงานจะใช้เป็นหน่วยแพทย์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และจุดให้บริการของแพทย์แผนไทย ห้องประชุมใช้เป็นห้อง
รับประทานอาหาร บริเวณสวนป่าหน้าห้องประชุมจะกางเต็นท์จำนวน ๓๐ หลัง เป็นบูธจัด
นิทรรศการ เสร็จจากพิธีการช่วงเช้า ช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. จะมีการจัดกิจกรรม
จิตอาสา ณ บริเวณสนามวอลเลย์บอล จะมีพิธีปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และตัดหญ้า เวลา
๑๕.๐๐ น. จะมีการแข่งขันฟุตบอลของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร เป็นเสร็จพิธี
เบื้องต้นได้รับการประสานจากอำเภอวานรนิวาส ว่าท่านนายอำเภอนัดประชุมเตรียมความ
พร้อมและดูสถานที่ เพื่อเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งหากมี
ความคืบหน้าอย่างไรผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ

นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายทองหล่อ วิปัสสา ปลัด อบต.ศรีวิชัย/เลขานุการสภาฯ แนวทาง
การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก็ให้ดำเนินการตามแนวทางที่รองปลัด อบต.ได้นำเสนอ
ส่วนรายละเอียดเชิงลึก รวมถึงรูปแบบของงานต้องรอกำหนดการจากทางจังหวัด รวมถึง
ต้องรอท่านนายอำเภอเรียกประชุมก่อนจึงจะรูว้ ่าแนวทางการจัดงานเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง
เบื้องต้นเราในฐานะเจ้าภาพก็ต้องเตรียมงานไว้รอเพื่อให้ท่านนายอำเภอเห็นความชัดเจน

๗
และเห็นถึงความพร้อมของเรา มอบรองปลัด อบต. เช็ครายการวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง จะ
ใช้อะไรบ้างให้ทำแผนผังการใช้พื้นที่เพื่อเสนอท่านนายอำเภอเป็นแนวทาง ส่วนจะมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านนายอำเภอ ในส่วนของพิธีการมอบหัวหน้า
สำนักปลัด ประสานกับอำเภอ จังหวัด ว่ามีอะไรบ้าง รูปแบบ ขั้นตอน ก็ให้เรียนรู้กับ อปท.
ข้างเคียงที่เคยเป็นเจ้าภาพ ต้องรอความชัดเจนจากอำเภออีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีความคืบหน้า
จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าการเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่ท่านปลัดและรองปลัดได้นำเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง )
๓.๒ การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกฯ
ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร
ปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถ้าจัดหลังปีใหม่แล้วเกรงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ไม่สนุก เพราะว่างานค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องเข้าเวรที่ด่านตรวจหลัก-รอง งานวันเด็ก
แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ปีนี้จะจัดงานในช่วงกลางวัน เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน จะจับสลากของขวัญปีใหม่ ให้ทุกท่านนำของขวัญมาเพื่อ
จับสลาก มูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท จับของขวัญแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีของรางวัลกลางด้วย
ถ้าใครกลับก่อนก็ไม่ได้ ต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันกว่าจะเสร็จ ในงานจะมีการแสดงของ
ส่วนราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด กับตรวจสอบภายใน
ชุดที่ ๒ สำนักปลัด อบต. ชุดที่ ๓ กองคลัง ชุดที่ ๔ กองการศึกษา ชุดที่ ๕ กองช่าง ชุดที่ ๖
สภา อบต.ศรีวิชัย จะมีชุดการแสดงทั้งสิ้น ๖ ชุด พร้อมจับสลากของขวัญเป็นช่วงๆ ไป ก็จะ
พยายามให้เสร็จช่วงบ่าย พยายามจะไม่ให้ถึงค่ำ เพราะว่าในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น
๗ วันอันตรายวันแรกซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปเข้าเวรประจำที่ด่านตรวจหลักและด่านตรวจ
รอง ปีนี้กำหนดตั้งด่านตรวจตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ปีนี้
ภาครัฐเอาจริงเรื่องเมาแล้วขับ ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุก หรือทัง้ จำทั้งปรับ ไม่รอลง
อาญา

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เรื่องการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้า
ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน งานนี้อาจเป็นการร่วมงานครั้งสุดท้ายของพวกเราเพราะทราบ
มาว่าระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้
ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว การเลือกตั้งทั่วไปก็คงจะมีขึ้นในไม่ช้านี้

๘
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน สมาชิกสภาก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ถ้าองค์กรจัดงานก็เหมือนเราเป็น
เจ้าภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งขององค์กร ผมจึงอยากให้ทุกท่านมาร่วมงาน งานจะได้สนุก
ทำงานเหนื่อยมาทั้งปีก็ให้ทุกคนได้มีความสุข ผ่อนคลาย ถ้าท่านไม่มีมาร่วมก็ไม่สนุก ส่วนใน
เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น หลังจากที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง แล้วต่อไปก็คงจะเป็น
การเรียกหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือปลัด อปท. ไปประชุมเพื่อสรรหา กกต.ท้องถิ่น แต่
ณ เวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับไหนก่อน ระหว่าง กทม. เมือง
พัทยา อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ต้องรอกระทรวงมหาดไทย หรือ กกต.ประกาศ ก็ไม่ต้อง
วิตกกังวลอะไร ทำหน้าที่ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุด วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก็ขอให้สมาชิก
สภาทุกท่านมาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงที่ได้อยู่ด้วยกันก็มาทำกิจกรรมด้วยกัน
มีนี้การจัดงานมีของรางวัลใหญ่ แต่ไม่ได้ทุกคน ต้องใช้ฝีมือและวาสนา ส่วนของขวัญของ
รางวัลที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท เราจะไม่ยึดติดอยู่ที่มูลค่า แต่
เราจะนึกถึงสิ่งที่จะมอบให้เป็นสำคัญ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ ขอให้ทุกท่านมาร่วม
กิจกรรมด้วยกัน

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่ท่านนายกฯ และท่านปลัดได้นำเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง )

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวข้อ ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เนื่องจากการประชุมสภาคราวที่แล้ว ทางคณะ
ผู้บริหารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ว สืบเนื่อง
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ เมื่อคราวเดือนธันวาคม จะต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะให้เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำ
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ซึ่งตาม
รายงานฉบับนี้จะเป็นฉบับย่อ เพื่อให้ท่านได้สามารถดูได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยแยกเป็น
ยุทธศาสตร์และมีแผนงาน ขออนุญาตนำเรียน ดังนี้

๙
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑.การใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๑จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
รวม

จำนวน
โครงการที่อยู่
ในข้อบัญญัติ
๔

จำนวน
โครงการที่ทำ
จริง
๓

๑
๑๙
๑

๑
๑๑
๑

๕๐
๗๕

๖๖
๗๐

๑.๒ จำนวนโครงการที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
-มีจำนวนทั้งหมด ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ โครงการ และมีการเบิก
จ่ายเงินไปแล้ว ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๑๓
๓.รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ( โดยไม่รวมการจ่าย
ขาดเงินสะสม )
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
รวม

ประมาณการ

จ่ายจริง

๓,๙๒๑,๕๔๐.๐๐
๙๖๙,๒๔๕.๐๐
๑๓,๔๔๕,๒๖๐.๐๐
๑๒,๔๐๔,๑๐๒.๐๐
๑,๐๒๗,๒๕๕.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๓๒,๐๐๐.๐๐
๑๗๙,๓๐๐.๐๐

๓,๖๗๓,๔๕๒.๐๐
๙๐๔,๒๑๑.๐๐
๑๒,๐๖๕,๑๘๒.๓๖
๑๑,๖๐๘,๗๓๘.๒๖
๖๐๒,๒๔๔.๐๐
๓๖,๓๒๐.๐๐
๗๔,๑๑๒.๐๐
๑๓๔,๔๘๐.๐๐

๗,๘๘๒,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๗๔,๐๐๐.๐๐
๑๓,๘๑๕,๒๙๘.๐๐
๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๒๔๗,๐๐๐.๐๐
๖๔,๗๔๗.๕๐
๗๔,๐๐๐.๐๐
๑๓,๐๕๐,๗๙๓.๐๐
๔๗,๕๓๕,๒๘๐.๑๖

หมายเหตุ

๑๐
๓.รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ลำดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โครงการเงินอุดหนุน

ตามข้อบัญญัติ

จ่ายจริง

คงเหลือ

หมายเหตุ

ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๘๕,๑๑๐.๐๐
สังกัด อบต.ศรีวิชัย ทั้ง ๖ ศูนย์
กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท
๔๐,๐๐๐.๐๐
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านขัวสูง ม.๕ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๓๙,๖๔๐.๐๐

๔๕,๕๖๐.๐๐

เหลื อ เป็ น เงิ น
สะสม

๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐

-

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ า บ้ านร่ม เย็ น
พัฒนา หมู่ที่ ๑๑
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสวาท หมู่ที่
๙
โครงการรวมน้ำใจต้านภัยยามยาก
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
อุดหนุนส่วนราชการ
-ร.ร.บ้านศรีวิชัย
๕๘๐,๐๐๐
-ร.ร.บ้านดอนแดง
๕๖๙,๐๐๐
-ร.ร.บ้านโคกสะอาด
๓๗๒,๐๐๐
-ร.ร.บ้านห้วยแสง
๔๕๒,๐๐๐
-ร.ร.บ้านแก้ง
๓๖๘,๐๐๐
-ร.ร.บ้านโนนอุดม
๕๒๐,๐๐๐
-ร.ร.ชุมชนขัวสูงสวรรค์
๘๒๐,๐๐๐
-สภาวัฒนธรรม อ.วานรนิวาส ๑๐,๐๐๐
รวม

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๙๑,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐

ยั งไม่ ร ายงาน
การใช้จ่าย
ยั งไม่ ร ายงาน
การใช้จ่าย
ยั งไม่ ร ายงาน
การใช้จ่าย
เหลื อ เป็ น เงิ น
สะสม

๖,๓๔๕,๑๑๐.๐๐ ๖,๒๐๐,๖๔๐.๐๐ ๑๔๔,๕๖๐.๐๐

ประมาณการรายรับไว้ จำนวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้รับจริง ๕๖,๑๗๐,๑๑๕.๖๑ บาท
ส่วนข้อที่ ๓ รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในส่วนนี้เฉพาะผลการดำเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำ
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และภาคประชาชน ตลอดจนส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายในเขต
ตำบลศรีวิชัย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนทุกแห่งในเขต สถานี
ตำรวจภูธรศรีวิชัย จึงทำให้การดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี จึงนำเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไป
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามงบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ ๔.๒ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามงบจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง

๑๑
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายศรายุทธ จันทร์คำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตนำเรียนผลการดำเนินโครงการตามงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม ผมขออนุญาตชี้แจงผลความคืบหน้าการดำเนินการเรียงตามหมู่บ้าน ดังนี้
ขอให้ท่านสมาชิกดูตามเอกสารที่แจกให้ประกอบด้วย
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้า
ดำเนินงาน
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
๒๔๗,๐๐๐ บาท โครงการนี้ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการโรย
ทราย เข้าแบบ คาดว่าบ่ายวันนี้น่าจะดำเนินการเทคอนกรีตได้
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ โครงการนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบลูกปูนจากสำนักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร หลังจากได้รับแจ้งผลการทดสอบก็จะเข้าสู่
กระบวนการตรวจรับพัสดุต่อไป
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐
บาท ผลการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบลูกปูนจากสำนักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบลูกปูนจาก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ
๒๘๕,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว จะตรวจรับพัสดุวันนี้เวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ น. เพราะว่าได้นัดคณะกรรมการไว้แล้ว
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐
บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินงาน
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินงาน
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินงาน
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินงาน
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินงาน
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้า
ดำเนินงาน
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้า
ดำเนินงาน

๑๒
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ
๒๓๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอผลการทดสอบลูกปูนจากสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสกลนคร
๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้มีการตรวจรับพัสดุแล้ว ขณะนี้รอการ
เบิกจ่าย
๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนีด้ ำเนินการเสร็จเรียบร้อย เบิกจ่ายเงินแล้ว
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้เทคอนกรีต ได้ ๒ เลนแล้ว เหลือลงดินลูกรังไหล่ทางและ
หยอดยางมะตอย รอผลการทดสอบลูกปูนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสกลนคร ภายใน ๒๘ วัน
๑๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้า
ดำเนินงาน
๑๙.โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อถอนอาคาร กศน.เก่า
ผู้รับจ้างกำลังจะดำเนินการทำกำแพงกั้นดินก่อนที่จะวางท่อและลงดินลูกรังต่อไป
๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ชุดที่ ๒ ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ๒ เส้น
บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านนา
เกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๒ เส้น
ขณะนี้กองคลังกำลังลงระบบ EGP
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรรอบบ่อฮ้าง ( โดยวิธีขุดเหวี่ยง ) บ้านดอน
แดง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท โครงการนี้ตรวจรับพัสดุแล้ว ขณะนี้รอ
การเบิกจ่ายเงิน
เส้นทางระหว่างบ้านโนนอุดมจากบ้านอาจารย์เสถียร พันธุ์คุ้มเก่า ไปสุดที่หน้าวัดพระใหญ่
ตรงนี้เป็นงบซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพราะเสียหายหนักจากอุทกภัย ถนนสายนี้ไม่ได้
ซ่อมแซมประมาณ ๒-๓ ปีแล้ว ต่อไปเป็นโครงการเงินเหลือจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ โครงการ
๑.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว
๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
โครงการนี้รอผลการทดสอบลูกปูน
๓.โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขณะนี้รอผลการทดสอบ
ลูกปูน

๑๓
๔.โครงการต่อเติมหลังคาหลังห้องน้ำ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิก
จ่ายเงินแล้ว
๕.โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินแล้ว
๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินแล้ว
ผมขออธิบายเพิ่มเติมทีท่ ุกท่านถามว่าโครงการตามข้อบัญญัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการหาผู้รับ
จ้างมาดำเนินการ ขออนุญาตนำเรียนให้ทราบว่าเราจะดำเนินงานโครงการงบจ่ายขาดเงิน
สะสมให้แล้วเสร็จก่อนและจะดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป ซึ่งโครงการตามข้อบัญญัติผมได้ประสานท่าน ส.อบต.
สงวน สุเทวี ส.อบต.ม.๗ บ้านโคกสะอาด ว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้างฝายของบ้านโคก
สะอาด ม.๗ เป็นโครงการ ถ้าดำเนินการล่าช้าเกินไปจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะทำให้การล่าช้า
เป็นไปด้วยความยากลำบาก
นายเดชอุดม เสนารักษ์ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไป
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงและส่งเสริม
การท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ( กองการศึกษาฯ )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
นางฉวีวรรณ แก้วพรม
ผอ.กองการศึกษาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓ รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยร่วมกับทุก
ภาคส่วนได้ดำเนินการจัดงาน ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดิฉันในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรายงานผลการดำเนินโครงการดังนี้ จำนวนงบประมาณที่ใช้ไปใน
ข้อบัญญัติจำนวน ๑๓๐,๕๐๖ บาท กิจกรรมการประกวดในปี พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมก็คือ ๑.
กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม หมู่บ้านทีไ่ ด้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ บ้านศรีวิชัย หมู่
ที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒
กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมประกวดขบวนแห่ หมู่บ้านที่ชนะเลิศในปีนี้คือบ้านโนนอุดม
หมู่ที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๒ คือบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ต้องขอขอบพระคุณ สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการในปีนี้ ผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจและสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๑๔
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ที่ได้รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ รายงานผลการดำเนินการของกองทุนขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคตฯ
( สำนักปลัด )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ รายงานผลการดำเนินการของกองทุนขยะสะสมเงินทอง
คุม้ ครองอนาคตฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านคือรายชื่อการมอบเงิน
ช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนขยะฯ เนื่องจากเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยมีการจัดทำกองทุนขยะฯ ครบทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน จึงขออนุญาต
รายงานผลการดำเนินงานซึ่งทุกท่านคงได้ศึกษาข้อมูลคร่าวๆแล้ว ขออนุญาตพลิกดูที่หน้า
สุดท้าย หน้า ๖ เงินคงเหลือในบัญชีกองทุนขยะฯ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๙,๐๕๐.๘๗ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ( ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ศพ ) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
-รวมจ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๑๔๙ ศพ ( ศพละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑๔๑ ศพ ) ( ศพละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ ศพ ) รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๘,๐๐๐ บาท
ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนขยะฯ คาดว่าจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปอีก
ยาวนาน เนื่องจากสถานะการเงินการคลังของกองทุน อยู่ในสถานะที่มั่นคง แข็งแกร่ง จึง
ขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อโปรดทราบ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ที่ได้รายงานผลการดำเนินโครงการกองทุนขยะฯ ให้ที่
ประธานสภาฯ
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ( สำนักปลัด )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียด
ให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ

๑๕
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อมากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งต้องตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แล้วจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ อปท.
บันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง ๓ ประเภท ในระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดสรรงบประมาณ แล้วต่อมาก็มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอีกว่า ในปี ๒๕๖๓ เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยฯ
โดยตรง ฉะนั้นจึงขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกทราบเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้นำหมู่บ้านขอให้ผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากของธนาคาร ธกส. เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ
สารสนเทศ ต้องโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยโดยตรง แต่มีประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถ
เปิดบัญชีหรือเปิดบัญชีแล้วแต่นำส่งเจ้าหน้าที่ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ส่วนรายที่ส่งข้อมูลไม่ทันเราก็ต้องรอหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะ
ซักซ้อมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการอย่างไร เนื่องจากเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็น
เดือนแรกที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรง อาจจะมีปัญหาล่าช้า
บ้าง คาดว่าเร็วๆนี้ กรมบัญชีกลางหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อาจซักซ้อมมาว่าให้
องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายเงินก่อน หรืออาจมี ๒ รูปแบบ ๑ อบต.จ่ายเงินให้ท่านผู้รับเบี้ย
ตามที่กรมบัญชีกลางซักซ้อมมา หรือ ๒ โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยโดยตรง ซึ่งจะต้องรอ
หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซักซ้อมมาอีกครั้งหนึ่ง ในระยะแรกคาดว่าจะมี
ปัญหาตามมาอีกแน่นอน ถ้าเป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง จะโอนให้ใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม สืบเนื่องจากวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัยจะจัดโครงการฝึกอบรมแนวป้องกันไฟป่า กลุ่มเป้าประกอบด้วยสมาชิกสภา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล บางส่วนเข้าร่วมฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อ
ซักซ้อมการใช้รถดับเพลิงและต้องการทราบข้อมูลการเกิดเพลิงไหม้ซ้ำซ้อนภายในหมู่บ้าน
ของท่าน และสิ่งก็คืออยากทำความเข้าใจและชี้แจงให้รู้ว่าหลักการ แนวทางในการช่วยเหลือ
สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ ตามที่มีข่าวอัคคีภัยในปัจจุบันใช่ว่าจะมีแต่ไฟป่า ไฟไหม้ข้างทาง ทุ่งนา
ป่าหญ้า ขณะนี้มีไฟไหม้บ้านคนด้วย จึงอยากจะขอซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ
เผชิญเหตุว่ากรณีเกิดไฟไหม้ในหมู่บ้าน ไหม้บ้านคน ว่าจะมีมาตรการหรือช่องทางการให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุอย่างไรบ้าง อันนี้คือเป้าหมายในการดำเนินการในครั้งนี้ ขอ
กราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอวานรนิวาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกเรื่องหนึ่งคือวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือเชิญอีกครั้งหนึ่ง และในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เช่นเดียวกัน ได้รับการประสานจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนครจะมีกจิ กรรมวันดินโลก
ซึ่งจัดอยู่ที่โฮมปาล์ม ในการดำเนินการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินได้ขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยช่วยเหลือในการจัดสถานที่ ซึ่งการ
ดำเนินการครั้งนี้จะเชิญท่านนายอำเภอวานรนิวาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด จึงขออนุญาตนำ
เรียนแผนงานที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไว้ เพื่อที่จะวางแผนการเดินทางหรือเตรียมการไว้
ล่วงหน้า ในส่วนของสำนักปลัดก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้

๑๖
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
นายเปรียบ เวียงคุต
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓ ทรงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ผมขออนุ ญ าตสอบถามเรื่ อ งรถดั บ เพลิ ง พอถึ ง ฤดู แ ล้ งของทุ ก ปี
รถดับเพลิงจะชำรุดทุกปี ใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนก็ไม่เสร็จ ตอนเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ทราบว่าพี่
น้องประชาชนจะพึ่งพาใคร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ก็สามารถช่วยเหลือได้แต่
ระยะทางก็ถือว่าไกล ผมอยากให้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยก่อนที่จะถึง
ฤดูแล้ง
นายสถิตย์ ลูกเงาะ
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ
อนุญาตสอบถามหัวหน้าสำนักปลัด ผมอยากทราบรายละเอียดว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัยมีกี่ราย ในช่วงที่เข้าสู่ระบบใหม่ตกหล่นกี่ราย เพราะว่าผมและสมาชิก
ท่านอื่นก็ยังไม่ทราบ ผมอยากทราบข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมด

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้สูงอายุ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ในขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๔๗ ราย ยังรับเงินสดจำนวน ๕ ราย ฉะนั้นที่เข้าระบบแล้วก็จะ
มีจำนวน ๑,๑๔๒ ราย ผู้พิการ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๔ ราย ยังรับเงินสดอยู่จำนวน ๓ ราย เข้า
บัญชีในระบบเมื่อหักกลบลบหนี้แล้วคงเหลือ ๓๖๑ ราย ที่เข้าระบบแล้ว สรุปยังไม่ลงข้อมูล
ในระบบจำนวน ๘ ราย ก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบ ส่วนบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากมี
หนังสือซักซ้อมเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นผู้รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ก็ยังรับเงินสดอยู่ ยังไม่ได้โอนเข้า
บัญชีโดยตรง ตำบลศรีวิชัยมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ
อนุญาตตอบคำถามของสมาชิกสภาในเรื่องของรถดับเพลิง เมื่อวานอำเภอวานรนิวาสได้
นายก อบต.ศรีวิชัย
ทบทวนการใช้รถดับเพลิงของของแต่ละ อปท. ซึ่งได้เข้าไปร่วมที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ซึ่งพูดโดยสรุปก็คือไปทดสอบสมรรถนะ ก็ปรากฏว่าผ่านทุก อปท. รถ สายดับเพลิง หรือ
เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยของเราก็เตรียมความพร้อม ที่ท่าน
สมาชิกได้ถามว่าในช่วงเทศกาลรถดับเพลิงมักจะชำรุด ใช้การไม่ได้ เรื่องนี้คณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกได้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากในฤดูแล้งไฟไหม้บ่อย เราก็ไม่ทราบ
ว่ารถจะชำรุดเมื่อใด แต่ ณ ขณะนี้ เวลานี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อม ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ ที่ทา่ นสงสัยว่าเหตุใดรถชำรุดบ่อย รถเป็นเครื่องยนต์กลไก
และใช้งานบ่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องชำรุด เราก็ไม่ทราบว่ารถจะเสีย จะชำรุดเมื่อไหร่
แต่ว่าขณะนี้คน รถ อุปกรณ์พร้อม
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงข้เอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ย
ประธานสภาฯ
ยังชีพผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่
ระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๕
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดให้ทปี่ ระชุมได้รับ
ทราบ

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ผอ.กองคลัง
ทรงเกียรติทุกท่าน กองคลังมีเรื่องที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ๒ เรื่อง คือ
๑.พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นภาษีใหม่ที่จะนำมาเก็บแทนภาษี
บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย สืบเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๓ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายภาษีฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่จะต้องจัดเก็บ
ซึง่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ขยาย
กำหนดเวลาดำเนินการปกติเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ก็ขยายเวลาออกไป
เป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงจะเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ จึงขออนุญาตนำ
เรียนให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ ขณะนี้องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจ้างผู้สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็ฝากท่าน
สมาชิกประชาสัมพันธ์ถา้ มีเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบ เพราะว่าเราอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจจะวัดความกว้าง
ความยาวของบ้านเพื่อที่จะได้คำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง
๒.ผลการดำเนินการรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในแผ่นเอกสารที่ได้แจกให้ ข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพรวมทั้งหมดของ อบต. ที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง เป็นข้อมูลตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่เอกสารที่แจกให้ล่าสุดจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก ขอให้ท่านสมาชิก
ได้ตรวจสอบตามเอกสารที่แจกให้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลได้ที่กองคลัง
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอ
เพิ่มเติมจากที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงิน
นายก อบต.ศรีวิชัย
อุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่ได้จัดสรร อาจจะเป็นซ่อมถนนลูกรังหรือ
เกรดเดอร์ต่างๆ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการ สมาชิกหลายท่านสอบถามมาว่าโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อใดจะเริ่มดำเนินการ ขอ
เรียนว่าขณะนี้กำลังดำเนินการโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพราะว่าเป็นกรณี
จำเป็นเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการ ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะ
ดำเนินการต่อจากนี้ คาดว่าหลังปีใหม่น่าจะได้ดำเนินการ ผมขอชี้แจงเงินงบประมาณที่
ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ก็คือเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่โอนให้จำนวน ๕ ล้านบาท ซึ่งเราได้ทำโครงการไปแล้วนั้น หมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเฉพาะหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย จะไม่ได้โครงการทุกหมู่บ้าน ขอนำเรียนที่ประชุม
ว่าเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ สมาชิกหลาย
ท่านมาสอบถามผม ขณะนี้ยังใช้งบประมาณดังกล่าวนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องรอหนังสือคำสั่งจาก
กรมส่งเสริมฯ ก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการหรือหนังสือสั่งการแล้วจะรีบดำเนินการทันที
อีกเรื่องหนึ่งคือเงินนอกงบประมาณที่ อบต.ศรีวิชัย ได้จัดสรรไปให้ อบต.ศรีวิชัยได้ขอเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท ขอนำเรียนที่
ประชุมว่าผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือไม่ โครงการที่ได้เสนอขอรับ

๑๘
การสนับสนุนงบประมาณ ผมได้สั่งการให้กองช่างไปสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคา และ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๐ ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าผม
จะให้ท่านปลัดชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่
เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตให้
ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเสนอ ดังนี้
๑.เงินงบประมาณจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่โอนมา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยรับเป็นรายได้แล้ว แต่โครงการจะได้เฉพาะหมู่บ้านที่
ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ ขณะนี้รออนุมัติว่าจะให้ดำเนินการได้เมื่อใด ซึ่งก็คาด
ว่าอาจจะเร็วๆนี้ งบประมาณอีกส่วนหนึ่งคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย
ผ่านทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้เสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับการสนับสนุนจำนวนเท่าใด ก็รอฟังผล
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โครงการก็คงจะทยอยอนุมัติมา ช่วงนี้ก็รอไปก่อนส่วนผล
ความคืบหน้าเป็นประการใดผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
๒.เรื่องเงินสะสมที่ทา่ นสมาชิกสงสัย ตามเอกสารจะเป็นเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ มีคำถามว่าจะนำมาจ่ายได้จำนวนเท่าใด
หลักการก็คือเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายจริง กองคลังต้องนำมาหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออก
ก่อน ต้องกันเงินไว้ตามสัดส่วนที่ระเบียบกำหนด เหลือเท่าใดก็สามารถจ่ายได้เท่านั้น แต่
ทัง้ นี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด เรื่องการจ่ายขาดเงิน
สะสม

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาต
นายร่มเย็น กองแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๐ สอบถามเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่หลัก ที่อยู่รองที่เข้าข่ายต้อง
เสียภาษี เพราะว่าผมไม่เข้าใจ เพื่อที่ผมจะได้ไปชี้แจงให้กับชาวบ้านทราบ เกรงว่าจะสับสน
อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
นายทองหล่อ วิปัสสา
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ผมอาจจะไม่ลงลึกเรื่องรายละเอียด ตามที่ผมเข้าใจเรื่องนี้เป็นกฎหมายใหม่ เรื่องกฎหมาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอเรียนว่าขณะนี้ระดับกระทรวงยังออกกฎหมายไม่ครบ
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เกี่ยวกับการจัดเก็บ วิธีการ กระทรวงมหาดไทยก็ยังยกร่างไม่เสร็จ ว่าจะทำ
อย่างไร ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
ชัดเจนเท่าใด ถ้ามีความชัดเจนเมื่อใดก็จะมีการประชุมระดับหัวหน้าส่วนอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้
มีเพียงกฎหมายแม่ แต่กฎหมายลำดับรองซึ่งเป็นขั้นตอน วิธีการปฏิบัติยังไม่ออกมา ซึ่งจะ
กำหนดออกมาชัดเจน ขณะนี้กฎหมายลำดับรองยังไม่เรียบร้อย ถ้ากฎหมายลำดับรองร่าง
เสร็จ ประกาศมีผลใช้บังคับเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะไปอบรมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
อีกครั้งหนึ่ง

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับกองคลังยังเป็นเรื่องใหม่ตามที่
ผอ.กองคลัง
ท่านปลัดได้นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเมื่อสักครู่ ขณะนี้กฎหมายลำดับรองยังไม่เสร็จ

๑๙
เรียบร้อย ตามเอกสารแผ่นพับที่กองคลังได้แจกให้เป็นเพียงแนวทาง ต้องรอกฎหมายลำดับ
รองก่อน ถ้ามีความคืบหน้ากองคลังจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีการจัดเก็บจริง
กองคลังจะออกประเมินและมีหนังสือแจ้งให้ทราบ แต่เบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะได้เสียภาษี
เพราะว่าอาคารมูลค่าต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี จะต้องเป็นเมืองใหญ่ๆ จึงจะได้
เสีย ที่เห็นเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปคือการสำรวจ เก็บข้อมูล ประเมิน แต่ใช่ว่าประเมินแล้วจะต้อง
เสีย ก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ส่วนในปีนี้ภาษีบำรุงท้องที่ไม่ได้จัดเก็บ ภาษีโรงเรือน ภาษี
ป้ายยกเว้น จนกว่าจะทำการประเมินเสร็จ ถ้าตามอัตราที่ได้แจกให้ ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท
ไม่ได้เสีย ขณะนี้รอกฎหมายละดับรองจำนวน ๘ ฉบับ ที่จะออกมาบังคับใช้ ภาษีฉบับใหม่นี้
จะมีผลดีกับเมืองใหญ่ๆ ที่มีคอนโดมิเนียม ตึก มีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จะสามารถ
จัดเก็บภาษีได้จำนวนมาก ต่อไปบ้านเมืองเจริญขึ้นมีโรงงานอุตสาหกรรม มีธุรกิจใหญ่ๆ อปท.
ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นผลดี ฝากท่านสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ว่าเราสำรวจข้อมูลอยู่ว่า
แต่ละคนมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้าง กว้าง ยาว ต้องวัดพื้นที่ด้วยเพื่อความเป็นธรรม
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 ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
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ลงชื่อ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

