รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
........................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมู่
บ้าน
ที่
ที่
๑. นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ
๖ ดอนแดง
๒. นายเหรียญ ยางไชย
รองประธานสภาฯ ๙ โนนสวาท
๓. นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ
- ๔. นายคำไผ่ ลือชัย
ส.อบต.
๑ ศรีวิชัย
๕. นายทองเพ็ชร ไชยสุระ
ส.อบต.
๑ ศรีวิชัย
๖. นายสถิตย์ ลูกเงาะ
ส.อบต.
๒ โนนอุดม
๗. นายทองใบ กองตุ้น
ส.อบต.
๒ โนนอุดม
๘. นายปรีชา วงศ์ษาราช
ส.อบต.
๓ แก้ง
๙. นางสุนันทา บุญชิต
ส.อบต.
๓ แก้ง
๑๐. นายสกล ช่วยจันทร์ดี
ส.อบต.
๔ หัวนา
๑๑. นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์
ส.อบต.
๔ หัวนา
๑๒. นายพิเชษฐ์ แสนอุบล
ส.อบต.
๕ ขัวสูง
๑๓. นายเด่นชัย เหง้าน้อย
ส.อบต.
๖ ดอนแดง
๑๔. นายสงวน สุเทวี
ส.อบต.
๗ โคกสะอาด
๑๕. นายวรเพ็ญ อุปสัย
ส.อบต.
๘ ห้วยแสง
๑๖. นายอุดร บุตรเพ็ง
ส.อบต.
๘ ห้วยแสง
๑๗. นายสุรพล พิมพ์ขวา
ส.อบต.
๙ โนนสวาท
๑๘. นายจันทะจร สีลาดเลา
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย
๑๙. นายร่มเย็น กองแก้ว
ส.อบต.
๑๐ ดอนแดงน้อย
๒๐. นายคมกริช ทุมมนตรี
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา
๒๑. นายอ่อนศรี เรียงจันทร์
ส.อบต.
๑๑ ร่มเย็นพัฒนา
๒๒. นายเฉลียว บุญเฮ้า
ส.อบต.
๑๒ นาเกษตร
๒๓. นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
ส.อบต.
๑๒ นาเกษตร
๒๔. นายสมพงษ์ บุตรเพ็ง
ส.อบต.
๑๓ ขัวสูงสวรรค์
๒๕. นายเปรียบ เวียงคุต
ส.อบต.
๑๓ ขัวสูงสวรรค์
๒๖. นายปรีชา โคตรปัญญา
ส.อบต.
๑๔ ชัยเจริญ
๒๗. นายไพทูร ศรีโนนยาง
ส.อบต.
๑๔ ชัยเจริญ
๒๘. นายศิริรัตน์ ไฮวัง
ส.อบต.
๑๕ แก้ง
๒๙. นายไพวัลย์ ขุนโสภา
ส.อบต.
๑๕ แก้ง
๓๐. นายบัวรินทร์ ลาดเลียง
ส.อบต.
๑๖ โนนอุดม
๓๑. นายเธียรชัย พรหมทัน
ส.อบต.
๑๖ โนนอุดม

ลายมือชื่อ
เดชอุดม เสนารักษ์
เหรียญ ยางไชย
ทองหล่อ วิปัสสา
คำไผ่ ลือชัย
ทองเพ็ชร ไชยสุระ
สถิตย์ ลูกเงาะ
ทองใบ กองตุ้น
ปรีชา วงศ์ษาราช
สุนันทา บุญชิต
สกล ช่วยจันทร์ดี
ไพวัลย์ สารสวัสดิ์
พิเชษฐ์ แสนอุบล
เด่นชัย เหง้าน้อย
สงวน สุเทวี
วรเพ็ญ อุปสัย
อุดร บุตรเพ็ง
สุรพล พิมพ์ขวา
จันทะจร สีลาดเลา
ร่มเย็น กองแก้ว
นายคมกริช ทุมมนตรี
เฉลียว บุญเฮ้า
จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน
สมพงษ์ บุตรเพ็ง
เปรียบ เวียงคุต
ปรีชา โคตรปัญญา
ไพทูร ศรีโนนยาง
ศิริรัตน์ ไฮวัง
ไพวัลย์ ขุนโสภา
บัวรินทร์ ลาดเลียง
เธียรชัย พรหมทัน

หมาย
เหตุ

ลากิจ

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

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

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
นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา
นายศรายุทธ จันทร์คำ
นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์

นายก อบต.ศรีวิชัย
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
รองนายก อบต.ศรีวิชัย
เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผอ.กองการศึกษาฯ
นิติกร ชำนาญการ

ผู้รับฟังการประชุม

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

พรชัย วงศ์อุดมศิลป์
กำจัด นามวงษา
ถวัลย์ ทุมมนตรี
กังวาน จันทมาลา
วิทยา กาสุริย์
มะลีวัน วรรณวาส
สุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก
มิตรชัย ไชยยศ
ฉวีวรรณ แก้วพรม
ศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
ศรายุทธ จันทร์คำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ศรายุทธ จันทร์คำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์

- 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
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
ตามทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ขออนุญาตอำเภอวานรนิวาส
เพื่อเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่
๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๒ วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ การขอโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และพิจารณา
เรื่องอื่นๆ ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๒๐
(๒) และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบประกาศอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๔
กันยายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๒ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรี ย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลศรี วิชั ย พร้ อ มคณะ
สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สภา
องค์การบริห ารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด การประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

วันนี้สมาชิกสภา อบต. มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด ๒๙ ท่าน ท่านอ่อน
ศรี เรียงจันทร์ ส.อบต.ม.๑๑ บ้านร่มเย็นพัฒนา ติดภารกิจที่จังหวัดสกลนคร ขออนุญาต
ลากิจ สำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดังนี้
๑.การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายนายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง
สื บ เนื่ อ งจากได้ รั บ หนั งสื อ อำเภอวานรนิ ว าส ที่ สน ๐๐๒๓.๑๙/๓๒๘๗ ลงวั น ที่ ๑๒
กัน ยายน ๒๕๖๒ เรื่ อง ขอลาออกจากตำแหน่ งสมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
ศรีวิชัย ว่าได้รับแจ้งจากนายณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีความ
ประสงค์ขอลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๔
นายอำเภอวานรนิวาส อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๗ ตรี (๓) จึง
รับทราบการลาออกแล้วและให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมาชิกภาพของท่านณัฐพล แก้วจันทร์เพ็ง สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ลาออกคือตั้งแต่
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะไม่มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัยประกอบด้วยสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสกล ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ

นายสกล ช่วยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๔

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
บั ด นี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ด ำเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว
ปรากฏว่าไม่ 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

๕
(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 การประชุมคราวที่แล้วท่านพูดไป ท่านจะตัดก็
ตัดเป็นบางคำ ถ้าเห็นว่าท่านมาอ่านแล้วเห็นว่าไม่ถู กต้อง ท่านอาจจะตัดออกก็ได้ ตัดเป็น
บางส่วนก็ได้ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ผมก็ขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัย ที่สาม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ขออนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ เรื่องขออนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาและลงมติ ขอเชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
ประธานสภาฯ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัยได้ส่งร่างเสนอขออนุมัติไปที่อำเภอวานรนิวาส โดยนายอำเภอวานรนิวาสได้
อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขั้นตอนหลังจากนั้นก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำ

๖
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน
ในส่วนที่มีบัญชีสรุปโครงการ รายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ ในหมวดค่าใช้สอย ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนนี้จะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำ ซึ่งตามหน้าที่ ๒ บัญชีส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในแผนนี้จะมีทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ ขออนุญาตสรุปเป็นราย
ยุทธศาสตร์ จะขอไม่ลงในรายละเอียดว่าแต่ละยุทธศาสตร์มีแผนอะไรบ้าง เพื่อเป็นการ
กระชับเวลาเนื่องจากเอกสารได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้เปิดดูตาม
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะมีอยู่จำนวน ๕ โครงการ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีทั้งหมด ๑ โครงการ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีทั้งหมด ๒๓ โครงการ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการที่สมดุล
และยั่งยืน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความอยู่ดีมีสุข มีทั้งหมด ๓๙
โครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวม ๕
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๙๑.๒๖๔๗๑
จำนวนงบประมาณ ๑๗,๗๙๗,๓๓๕ บาท ข้อมูลนี้คือส่วนหนึ่งของข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น ๕๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้คือส่วนของ
แผนการดำเนินงานที่จะดำเนินงานในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓ ในส่วนของหน้าถัดไปจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยว่าโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จะ
ดำเนินการในช่วงใด ยกตัวอย่างเช่น บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร ( เจ้าหน้าที่อ่านรายละเอียดตาม
ยุทธศาสตร์เรียงตามหน้าเอกสาร ) ข้อมูลข้างต้นนี้คือโครงการที่จะดำเนินการในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านอ่าน ศึกษาข้อมูลตามเอกสาร ถ้ามีข้อ
สงสัยก็สอบถามได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำแผน ก็ขอให้
สภาได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๓
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยาก
นำเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจ แผนพัฒนาก็อีกอย่าง ส่วนอันนี้คือแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเกิดขึ้นต่อเมื่อสภามีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะเกี่ยวเนื่องกันกับคณะผู้บริหาร เมื่อสมาชิก
สภาพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ผู้บริหาร
จะต้องจัดทำแผนดำเนินงานว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ผู้บริหารต้องจัดทำแผนการดำเนินงานว่างบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะ
ดำเนินการช่วงเวลาไหน อย่างไร ข้อมูลจะอยู่ในแผน สมาชิกสภาทุกท่านก็จะได้ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะเป็นไปตามแผน
หรือไม่ ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาร่วมกันและให้ความเห็นชอบ

๗

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อมูล ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน
ประธานสภาฯ
ประจำปีให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า ตามที่ผู้บริหารได้นำเสนอแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากสมาชิกสภาเห็นชอบให้
อนุมัติแผนการดำเนินการ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ญัตติที่ ๑. เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ
ผมขอเชิญท่านพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายก อบต.ศรีวิชัย กล่าวแถลงญัตติและชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
นายก อบต.ศรีวิชัย
อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายก อบต.ศรีวิชัย ผมขอ
ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ครับ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มีมติอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นำไปบริหารการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว นั้น ผู้บริหารท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัดและเกิดผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณที่ได้ลงทุนไป แต่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัยยังมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย ระยะ ๕ ปี อีกจำนวนมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่ในเขตตำบล
ศรีวิชัย ได้เสนอโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลศรีวิชัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม ทั้งการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการรางระบายน้ำและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตร
ไปสู่ตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งหมู่บ้านไม่มีงบประมาณและไม่มี
ศักยภาพที่จะดำเนินโครงการเองได้ และงบประมาณที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัยได้อนุมัติให้ไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวไว้
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการเหตุผลและความจำเป็น
ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘,๓๘๖,๘๐๐ บาท
( แปดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน ) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดังนี้

๘
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบล
ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง
๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว
๙๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/
๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/
๒๕๖๒ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ บาท หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิง ท ๑-๐๑/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/
๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕
งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท
เส้นที่ ๑ กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.
เส้นที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๘๗ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน
เส้นที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน
เส้นที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/
๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๙
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ๑-๐๑/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/
๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ เส้น
ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๕๐ ตร.ม.
เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย
อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๕.๐๐
ม. ยาว ๑๒๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่
ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒
เส้น ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.
เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย
อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล
ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดกว้าง
๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่
ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐
ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่
ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒
ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ขนาด

๑๐
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑,๔๐๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน ตาม
แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม.
จำนวน ๓ เส้น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๔ ท่อน ตามแบบ
อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๕.๐๐
ม. ยาว ๑๒๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบล
ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง
๐.๓๐ ม. ยาว ๒๖๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๑๙.โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๘๐ ม.
จำนวน ๑๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. สูง ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๐
ม. จำนวน ๕ จุด และลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท
สถานที่ดำเนินการ อาคารศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หลังเก่า บ้านโนนอุดม หมู่ที่
๑๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ) ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐
ลบ.ม.
๒๐.๑ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ สายห้วยวังหิน งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณ
ดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๒ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒-บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน )หรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๓ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ งานถมดินลูกรัง กว้าง
๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) หรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๔ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ สายห้วยผึ้ง งานถมดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว
๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๕ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.
( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.

๑๑
๒๐.๖ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๗ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว
๕๐๐.๐๐ ม. (ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๘ บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม.
( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บา้ น ) หรือปริมาณดินลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๙ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว
๕๐๐.๐๐ ม. (ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร,ภายในหมู่บ้าน,ถนนลูกรังทาง
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.
งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์
- ตั้งแต่ ๐-๑ กม. จำนวน ๑ กม.
- ตั้งแต่ ๑ กม. ขึ้นไป จำนวน ๑๗,๕๐๐ ตร.ม.
๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลบ.ม.
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ – บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๐,๕๐๐ บาท
๒๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพือ่
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๒
-บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร,
ภายในหมู่บ้าน,ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท
๒๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร )
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ลบ.ม.
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๔,๕๐๐
บาท
๒๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖-บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ – บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ( ถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม.
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ - บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ( ถนนเพื่อการเกษตร )
- งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ตั้งแต่ ๐-๑ กม. จำนวน ๑ กม. ตั้งแต่ ๑ กม.ขึ้นไป
จำนวน ๘,๕๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๒๘๔,๕๐๐ บาท
๒๙.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔
งบประมาณ ๗๐,๙๐๐ บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐
เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.

๑๓
๓๐.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ
๗๐,๙๐๐ บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อม
คัน คสล.ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
๓๑.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ
ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
๓๒.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ
ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
๓๓.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.
ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
๓๔.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐
บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.
ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
๓๕.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐
บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.
ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
๓๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัยอำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว
๙๗.๐๐ ม. หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย
เลขที่ ๙/๒๕๖๒
๓๗.โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรรอบบ่อฮ้าง ( โดยวิธีขุดเหวี่ยง ) บ้านดอนแดง
หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐
บาท ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. ตามแบบ อบต.
ศรีวิชัย เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๘,๓๘๖,๘๐๐ บาท ( แปดล้านสามแสนแปดหมื่นหก
พันแปดร้อยบาทถ้วน )
เหตุผลความจำเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้รับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
ในเขตพื้นทีต่ ำบลศรีวิชัย ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีประสบพิบัติภัยอุทกภัยจากพายุ
โซนร้อนโพดุลในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทำให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดจนไม่
สามารถใช้การได้ บางสายเป็นหลุมเป็นบ่อลึก มีน้ำท่วมขังชำรุดหลายจุด ทำให้เป็น
อุปสรรคในการสัญจรไปมา ถนนภายในหมู่บ้านบางสายยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อเนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศในช่วงฤดู
แล้ง สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน บางช่วงไม่มีรางระบายน้ำ ทำให้น้ำเสียจาก
ครัวเรือนตกค้างหมักหมมส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคหรือสัตว์มีพิษ และเมื่อ
ฝนตกหนักก็เกิดภาวะน้ำท่วมเพราะไม่มีรางระบายน้ำ
คณะผู้บริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้เรียกประชุมหัวหน้า
ส่วนและได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดำเนินการสำรวจ

๑๔
ออกแบบและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างทั้ง ๑๖ หมู่บ้านแล้ว ซึ่งคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาตรวจสอบหลักการ เหตุผลและความจำเป็นของโครงการแล้วเห็นว่า
ประชาชนมีปัญหา ความต้องการและได้รับความเดือดร้อนจริง ซึ่งแต่ละปัญหาจำเป็นที่
จะต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน กอปรกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเรื่องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่นการใช้จ่าย
ภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน แต่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการดังกล่าวในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการที่
กล่าวมาข้างต้นได้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายพบว่าโครงการที่หมู่บ้าน
เสนอมาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย สอดคล้องกับแผนพัฒนา ๕ ปีและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เป็นไปตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องเงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสม โดยเฉพาะเรื่องการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ยังมีความเข้มแข็งสามารถนำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ โดยไม่กระทบสถานะการ
คลังและค่าใช้จ่ายประจำตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบล
ศรีวิชัย จึงขอเสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการจำนวน ๓๗ โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน ๘,๓๘๖,๘๐๐ บาท ( แปดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน ) ตาม
ความละเอียดที่อ้างแล้วข้างต้น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ส่วนข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่างๆ ปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ
ท่านปลัดทองหล่อ วิปัสสา ปลัด อบต.ศรีวิชัย เชิญครับ
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทองหล่อ วิปัสสา ปลัด อบต.ศรีวิชัย และเลขานุการสภาฯ
ก่อนที่สมาชิกสภาฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ กระผม
ขออนุญาตให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายขาดเงินสะสมให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าโครงการที่
จะขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้น สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างใด มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรือข้อบังคับอย่างไร มีความจำเป็นเร่งด่วนเพียงใด เพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ เพื่อความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
สมาชิกทุกท่านจะได้สบายใจว่าการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบ

๑๕
กฎหมาย ไม่ต้องพะวงว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วจะถูก สตง.ทักท้วงและเรียกเงินคืน กระผม
คิดว่าหากได้ดำเนินการระเบียบอย่างเคร่งครัด ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามมา
นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา
นิติกรชำนาญการ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต.
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์สิทธิ์ นามผา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ขออนุญาต
นำเรียนชี้แจงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รบั อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะ
ทางการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
สาระสำคัญดังนี้
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น
การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การ
ลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ด้าน
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และ ๕.ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติ

๑๖
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เท่านั้น
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
๑. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไป
หักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย
เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้
๑.๒ ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๑.๑ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงสถานะ
ทางการเงินการคลัง
๒. กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
๒.๑ โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้
๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร
ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอ
กระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียในชุมชน ลานตากเพื่อการเกษตร
แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ระบบการกำจัด
ขยะ
- โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย เพื่อป้องกันภัย
แล้ง
- โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำ
ใต้ดิน เป็นต้น
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ
๒.๒.๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น
- โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส/ยากจน/พิการ
- โครงการ ๑ ชุมชน ๑ กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ

๑๗
- โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น การจัดสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสถานที่ออกกำลังกาย การจัดหาเครื่องเล่นออกกำลังกายใน
ชุมชน เป็นต้น
๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น
- โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หรือ
ประชาชนที่ว่างงาน เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ
- โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
- โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง
ในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการส่งเสริมการจัดศูนย์บริหารจัดการขยะ
- โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
๒.๒.๔ ด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เช่น
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน
- โครงการมัคคุเทศก์ท่องเที่ยววิถีชุมชน
- โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น สถานที่
บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ถนน ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เป็น
ต้น
๒.๒.๕ ด้านการศึกษา เช่น
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา
- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
- โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
๓. การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความสำคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล
๔. การจัดทำโครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงานในท้องถิ่น ก็อาจพิจารณาใช้
แรงงานนอกเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คาดว่าสมาชิกสภาทุกท่านคงได้ศึกษารายละเอียดล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมแล้ว
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

กระผมขออนุญาตนำเรียนยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓,๙๗๐,๕๓๑.๗๑
บาท หักบัญชีรายได้ค้างรับ ๙๑,๒๐๐ บาท
หัก ( ตามระเบียบ )
๑.เบี้ยยังชีพคนพิการ เอดส์ ( ๑,๐๓๗,๖๐๐X๖ ) จำนวน ๖,๒๒๕,๖๐๐ บาท
๒.เงินเดือนพนักงาน ( ๑,๐๔๒,๘๓๐X๖ ) จำนวน ๖,๒๕๖,๙๘๐ บาท
๓.เงินเดือนผู้บริหารและสมาชิก ( ๒๙๓,๔๖๐X๖ ) จำนวน ๑,๗๖๐,๗๖๐ บาท
๔.กรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ๑๐ % จำนวน ๙๖๓,๕๙๙.๑๗ บาท

๑๘
รวมจำนวนเงินที่หัก จำนวน ๑๕,๒๐๖,๙๓๙.๑๗ บาท
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ จำนวน ๘,๖๗๒,๓๙๒.๕๔ บาท
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ และนิติกร ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ลำดับต่อไปผมจะให้เลขานุการ
ประธานสภาฯ
สภา เป็นผู้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
แม้ว่าท่านนายกฯ จะได้แถลงญัตติและชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในเบื้องต้น เพื่อความ
กระจ่างยิ่งขึ้นขอให้เลขานุการสภาหรือหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผล
และความจำเป็นเร่งด่วนที่เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑.โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ เหตุผลความจำเป็น
เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนมีการถมดินในบริเวณบ้าน ทำให้ระดับ
ความสูงของที่ดินแต่ละครัวเรือนมีระดับสูง-ต่ำที่แตกต่างกัน ประชาชนบางรายมีการถม
ดินรุกล้ำออกมาในเขตถนนสาธารณะ ทำให้รางระบายน้ำตื้นเขินหรือบางแห่งไม่มีสภาพ
ความเป็นรางระบายน้ำอยู่เลย พอถึงฤดูฝนน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน/บริเวณบ้าน
ที่มีระดับที่ต่ำกว่าบ้านข้างเคียงหรือมีระดับที่ต่ำกว่าถนนสาธารณะ ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง
เป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งสะสมหรือแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงสัตว์มีพิษต่างๆ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้เมื่อไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีทางน้ำไหล เมื่อเวลา
ฝนตก ถนนสาธารณะกลายสภาพเป็นคลองน้ำ น้ำไหลผ่านถนนและไหลกัดเซาะไหล่ถนน
ทำให้ถนนสาธารณะได้รับความเสียหาย หากมีการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จะช่วยให้
การระบายน้ำฝนจากครัวเรือน ถนนและน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนไปสู่ปลายทางทิ้งน้ำ
ได้เร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ท่วมขังริมถนนและกัดเซาะไหล่ทาง ทำให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บริเวณดังกล่าว รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการสัญจร
ไปมา เนื่องจากทำให้ถนนกว้างขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ทีไ่ ด้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูล
และรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิกสภา ฯ
ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการขอให้กอง
ช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน ประมาณการ
ราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร เช่น ขนาดกว้าง ยาว ลึกเท่าใด เพื่อที่สภาแห่งนี้จะได้
พิจารณาร่วมกัน เชิญครับ

นายศรายุทธ จันทร์คำ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและท่านผู้บริหาร
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กระผมนายศรายุทธ จันทร์คำ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ปปฏิบัติงาน
ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑
ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง

๑๙
๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนางนพวรรณ สุวรรณพืช
พิกัด N ๑๗.๕๓๖๓๐
E ๑๐๓.๗๑๖๔๒๗
จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายทองดี แก้วศรีรัง
พิกัด N ๑๗.๕๓๕๕๙๖
E ๑๐๓.๗๑๖๔๓๕
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๓๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณช่างโยธา ที่ได้ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปผมขอรับ
ฟังความเห็นของท่านปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ว่าโครงการที่ ม.๑ บ้านศรีวิชัย เสนอ
และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการกำหนดที่นิติกรได้นำเรียนในตอนแรก และสามารถจ่ายขาดเงินสะสม
ได้หรือไม่ เพียงใด ขอท่านได้โปรดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่
ม.๑ บ้านศรีวิชัย เสนอมาคือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.เป็นไป
ตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ ๒.๑ ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมมาดำเนินโครงการได้
เนื่องจากเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน บำบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อยู่ใน
แผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานและไม่กระทบต่อ
สถานะการคลัง หากสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็น
ประธานสภาฯ
ข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมี
ความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้าน
ศรีวิชัย ม.๑ เสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.ที่ประชุมมี
ความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๒๐
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เพื่อเป็นการกระชับเวลาขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล
ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการ บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ โครงการที่ ๒ ที่เสนอขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส นำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็น
เร่งด่วน โครงการที่เสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ หลักการและเหตุผลเนื่องจากถนนหลาย
สายในหมู่บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ บางสายยังเป็นถนนลูกรัง ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็น
บ่อ ส่วนในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองทำให้เป็นมลพิษต่อประชาชนภายในหมู่บ้าน และในบางครั้ง
ถนนลูกรังที่ขรุขระเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทำให้
ประชาชนบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้โปรด
พิจารณา
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูล
และรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว
๙๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายเต็ม รักเพื่อน
พิกัด N ๑๗.๕๓๗๑๘๙
E ๑๐๓.๗๑๕๗๖๓
จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายเดชา สีสิทธิ์
พิกัด N ๑๗.๕๗๙๐๙
E ๑๐๓.๗๑๕๙๘๓
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนทีอ่ บต.ศรีวิชัย กำหนด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย

๒๑
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปผม
ขอรับฟังความเห็นของท่านปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ว่าโครงการที่ ๒ ที่ ม.๑ บ้าน
ศรีวิชัย นำเสนอและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ เพียงใด ขอท่านได้โปรดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ

นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ เสนอ เป็นไปตามข้อ ๘๙
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแนวทางการการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ ๒.๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมมาดำเนินโครงการได้ เนื่องจากเป็น
โครงการที่จำเป็นเร่งด่วน บำบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อยู่ในแผนพัฒนา อบต.
ศรีวิชัย มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานและไม่กระทบต่อสถานะการคลัง หากสภา
แห่งนี้ให้ความเห็นชอบก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็น
ข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมี
ประธานสภาฯ
ความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้านศรีวิชัย
หมู่ที่ ๑ เสนอโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่
๑ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและ
รายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในลำดับต่อไปเพื่อให้ที่ประชุม
รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ เหตุผลความจำเป็น
เนื่องจากถนนบางช่วงภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ยังเป็นถนนลูกรัง ในฤดูแล้งพอมีรถ
วิ่งผ่านจะเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กปลิวไปทั่วบริเวณทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ พอตกฤดูฝนมีน้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาภายใน

๒๒
หมู่บ้านไม่ค่อยสะดวก บางครั้งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้ประชาชนใน
พื้นที่บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความประสงค์ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงขอเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูล
และรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าทีร่ ้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
ผอ.กองช่าง
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายประยูร สัพโส
พิกัด N ๑๗.๕๓๖๑๗๖
E ๑๐๓.๗๔๐๘๗๓
จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายพัชนี นันธะพล
พิกัด N ๑๗.๕๓๖๓๒๓
E ๑๐๓.๗๔๒๒๗๙
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ อบต.ศรีวิชัยกำหนด
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ ซึ่งโครงการนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติก็คงจะเป็นไปตามข้อ ๘๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับ
ที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพราะเป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ มี
สมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่
ประชุมว่า ตามทีบ่ ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๒๓
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาฯ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของ
โครงการที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาและลงมติ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้ง หมู่ที่ ๓
เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้านบางช่วง ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยัง
เป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของ
การเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าถนน
สายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม การสัญจร
ไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละออง มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูล
และรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกีร่ ายการ
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐
ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนายขจรศักดิ์ ทิพย์มังอินทร์
พิกัด N ๑๗.๕๕๕๑๒๕
E ๑๐๓.๗๗๐๘

๒๔
จุดสิ้นสุด
พิกัด N ๑๗.๕๕๓๒๗๐
E ๑๐๓.๗๗๐๘๖๔
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิม่ เติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๑๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก
ปลัด อบต.ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพือ่ เป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ
เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉัน นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงข้อมูล
รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หัวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีวิชัย เหตุผล ความจำเป็นเนื่องจากชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ได้รับ
ความเดือดร้อนจากถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่เกิดการชำรุดในฤดูฝนและเป็นหลุมเป็นบ่อ
ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก ช่วงฤดูแล้งก็มีฝุ่นละอองมากมาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เช่นเกิดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ บางครั้งถนนที่ชำรุดเสียหาย
เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ประชาชนบาดเจ็บ บางรายเสียชีวิต
และพิการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ เพื่อสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูล
และรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถีถ่ ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร รวมไปถึงสถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น

๒๕
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐
ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนางแตงอ่อน แสนจันทร์
พิกัด N ๑๗.๕๔๒๖๘๘
E ๑๐๓.๗๔๑๒๒๗
จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางประไพร บุญประเสริฐ
พิกัด N ๑๗.๕๔๒๑๑๓๕
E ๑๐๓.๗๔๑๒๔๑
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครัง้ ที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๑๗ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายช่างโยธา ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัด
ชี้แจงข้อมูล หลักการเหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕
เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ
เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เหตุผลความ
จำเป็นเนื่องจากถนนลูกรังภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนดินลูกรัง ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
และประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา จำนวนมาก และใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น พริก มะเขือเทศ ข้าวโพด จึงทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยังเป็นฝุ่น
ละอองเกิดมลพิษทางอากาศเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและ

๒๖
ทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงขอเสนอให้ลงดินลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าถนนสายนี้ได้ลงดินลูกรัง ประชาชนก็จะใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต อัน
จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕
เส้นที่ ๑ กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างบ้านนางสุดใจ แสนอุบล
พิกัด N ๑๗.๕๕๐๒๖๗
E ๑๐๓.๗๒๙๙๙๖
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณบล็อกคอนกรีต
พิกัด N ๑๗.๕๕๐๒๖๗
E ๑๐๓.๗๓๓๖๑๐
เส้นที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๘๗ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน
จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายกันยา หนูพันธ์
พิกัด N ๑๗.๕๔๘๔๔๓
E ๑๐๓.๗๒๘๙๕๑
จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบ้านนายไมตรี อินคุณ
พิกัด N ๑๗.๕๔๘๑๙๐
E ๑๐๓.๗๒๘๙๖๙
เส้นที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน
จุดเริ่มต้นโครงการ หน้าบ้านนายกันยา หนูพันธ์
พิกัด N ๑๗.๕๔๘๔๔๓
E ๑๐๓.๗๒๘๙๕๑

๒๗
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณสามแยกไปบ้านชัยเจริญ
พิกัด N ๑๗.๕๓๘๐๕๗
E ๑๐๓.๗๒๕๔๙๕
เส้นที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างบ้านนายสาย พิเคราะห์
พิกัด N ๑๗.๕๕๑๙๓๑
E ๑๐๓.๗๒๙๗๔๕
จุดสิ้นสุดโครงการ ข้างหนองเยาวชนสาธารณะประโยชน์
พิกดั N ๑๗.๕๕๒๐๗๒
E ๑๐๓.๗๓๐๗๑๗
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๒๑ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ เส้นทาง ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร
หากเห็นชอบโปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
สำนักปลัด อบต.
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูง
หมู่ที่ ๕ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้านบางช่วง ปัจจุบันมี
สภาพเป็นถนนลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุม
เป็นบ่อ ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็น
สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒๘
ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม การ
สัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทัง้ ยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละออง มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรด
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกีร่ ายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนางบุษา รัตนพงษ์
พิกัด N ๑๗.๕๔๙๑๔๕
E ๑๐๓.๗๒๘๙๔๙
จุดสิ้นสุด บริเวณหน้าบ้านนายกันยา หนูพันธ์
พิกัด N ๑๗.๕๔๘๘๙๖
E ๑๐๓.๗๒๘๙๔๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๒๐ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามทีบ่ ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๒๙
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ประธานสภาฯ
ชี้แจงข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียด ของโครงการที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖
เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ
เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมดังนี้๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖
เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลูกรัง มี
ประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยังเป็นฝุ่น
ละอองเกิดมลพิษทางอากาศ พอถึงฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลนตม บางแห่งมีน้ำท่วมขัง สาเหตุ
ที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้แก่
ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางในการ
คมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อันจะส่งผล
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมือ่ เป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
ฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนายประจักษ์ มูลเพชร
พิกัด N ๑๗.๕๕๙๐๓๖
E ๑๐๓.๖๘๘๒๕๖
จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายวันสี พรมวัง

๓๐
N ๑๗.๕๕๗๖๓๘
E ๑๐๓.๖๘๘๑๓๔
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิม่ เติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๒๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามทีบ่ ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่
เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ
เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
สำนักปลัด อบต.
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ ๗ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้านบางช่วง
ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำ
ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ สาเหตุที่มากล่าวข้างต้น
บ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางในการ
คมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อันจะส่งผล
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
ฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอ
สภาแห่งนี้ได้โปรดจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก

๓๑
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายสมบูรณ์ เยาวไสย
พิกัด N ๑๗.๕๒๖๐๖๐
E ๑๐๓.๖๗๐๑๒๓
จุดสิ้นสุด บริเวณหน้าบ้านนายบรรเจิด กมลขันธ์
พิกัด N ๑๗.๕๒๕๖๘๒
E ๑๐๓.๖๖๙๕๕๒
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๓๐ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียด ของโครงการที่บ้านห้วยแสง
หมู่ที่ ๘ เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงมติ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและ

๓๒
ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘
จำนวน ๒ เส้น เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็น
ถนนลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ พอถึงฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลนตม บางแห่งมีน้ำ
ท่วมขัง สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็น
เส้นทางในการ คมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยัง
ใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนา
ชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มี
ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย
จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสง จำนวน ๒ เส้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๕๐ ตร.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนางสมาน บุญแก้ว
พิกัด N ๑๗.๕๑๑๔๑๑
E ๑๐๓.๗๓๒๐๘๖
จุดสิ้นสุดโครงการ ข้างนานางสมาน บุญแก้ว
พิกัด N ๑๗.๕๑๒๐๓๓
E ๑๐๓.๗๓๒๑๖๐
เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย
อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณทางเข้าประตูรั้วโรงเรียนบ้านห้วยแสง
พิกัด N ๑๗.๕๑๓๓๒๙
E ๑๐๓.๗๓๒๐๗๑

๓๓
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่นานางนิยงค์ เกี้ยกล่อม
พิกัด N ๑๗.๕๑๓๒๙๘
E ๑๐๓.๗๓๒๓๑๖
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๓๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ เส้นทาง ที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในลำดับต่อไปให้ที่ประชุมรับทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการในลำดับที่ ๑๑ ที่บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ ได้นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สวาท หมู่ที่ ๙ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็น
ถนนลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ พอถึงฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลนตม บางแห่งมีน้ำ
ท่วมขัง สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็น
เส้นทางในการคมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้
เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต
อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอ
เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ

๓๔
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๑๒๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณข้างบ้านนายสุวโรจน์ เรืองฉัตรจิรพร
พิกัด N ๑๗.๕๒๓๗๕๖
E ๑๐๓.๗๗๒๔๖๑
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณข้างนานางญาใจ พิมพ์ขวา
N ๑๗.๕๒๒๙๓๕
E ๑๐๓.๗๗๒๒๐๔
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๗๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ เสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่
เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ
เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
สำนักปลัด อบต.
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน

๓๕
บางช่วง ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวน
มาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ สาเหตุที่มากล่าว
ข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการและขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางในการ
คมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อันจะส่งผล
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
ฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานทีก่ ่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ เส้นทาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายบุญเลื่อน เสนารักษ์
พิกัด N ๑๗.๕๕๒๘๐๖
E ๑๐๓.๖๙๗๖๑๒
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายบุญเวียน วงศ์อินตา
พิกัด N ๑๗.๕๕๒๕๖๙
E ๑๐๓.๖๙๗๖๖๔
เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย
อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายทองคำ สายทอง
พิกัด N ๑๗.๕๕๒๘๐๖
E ๑๐๓.๖๙๗๖๑๒
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายพรเพชร ปัตพี
พิกัด N ๑๗.๕๕๒๙๕๕
E ๑๐๓.๖๘๗๙๘๒

๓๖
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๔๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
ประธานสภาฯ
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ เส้นทาง ที่ประชุมมี
ความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียด ของโครงการที่บ้านร่มเย็น
พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาลงมติ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็นพัฒนา
หมู่ที่ ๑๑ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยัง
เป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ พอถึงฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลนตม บางแห่งมีน้ำท่วมขัง
สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางใน
การคมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อัน
จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร

๓๗
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าทีร่ ้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณข้างบ้านนายแดง บุญพันธ์
พิกัด N ๑๗.๕๑๖๙๑๓๖๙
E ๑๐๓.๖๘๑๓๖๙
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณข้างสระน้ำสาธารณะประโยชน์
พิกัด N ๑๗.๕๑๖๗๐๔
E ๑๐๓.๖๗๙๗๗๙
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์ ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนัก
ประธานสภาฯ
ปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียด ของโครงการที่บ้านนาเกษตร
หมู่ที่ ๑๒ เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงมติ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษตร
หมู่ที่ ๑๒ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยัง
เป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ พอถึงฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลนตม บางแห่งมีน้ำท่วมขัง
สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหาย

๓๘
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางใน
การคมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อัน
จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นทีผ่ ิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณข้างสวนยางพารา นางทองสา ใหญ่ปราม
พิกัด N ๑๗.๕๔๖๗๘๘
E ๑๐๓.๗๕๑๗๙๔
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณข้างสวนยางพารา นางทองสา ใหญ่ปราม
พิกัด N ๑๗.๕๔๖๗๗๔
E ๑๐๓.๗๕๒๑๐๒
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๓๙
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๒๓๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัด
ชี้แจงข้อมูล หลักการเหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่บ้านนาเกษตร หมู่
ที่ ๑๒ เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ได้นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโครงการที่ ๒ ดังนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากถนนลูกรังภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนดินลูกรัง ซึ่งมี
สภาพชำรุดทรุดโทรมและประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา จำนวนมาก และใช้เป็น
เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น พริก มะเขือเทศ ข้าวโพด จึงทำให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ ซ้ำยังเป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงขอเสนอให้ลงดินลูกรัง
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าถนนสายนี้ได้ลงดินลูกรัง ประชาชนก็จะใช้
เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละออง มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบล
ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง
๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๑,๔๐๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบ อบต.
ศรีวิชัย เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ ข้างบ้านนาแตงอ่อน แสนจันทร์
พิกัด N ๑๗.๕๔๒๖๘๘
E ๑๐๓.๗๔๑๒๒๗
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนางประไพร บุญประเสริฐ
พิกัด N ๑๗.๕๕๐๒๖๗
E ๑๐๓.๗๓๓๖๑๐

๔๐
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ เสนอโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัด
อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่เสนอขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ได้นำเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.
เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนมีการถมดินในบริเวณ
บ้าน ทำให้ระดับความสูงของที่ดินแต่ละครัวเรือนมีระดับสูง-ต่ำที่แตกต่างกัน ประชาชน
บางรายมีการถมดินรุกล้ำออกมาในเขตถนนสาธารณะ ทำให้รางระบายน้ำตื้นเขินหรือ
บางแห่งไม่มีสภาพความเป็นรางระบายน้ำอยู่เลย พอถึงฤดูฝนน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน/บริเวณบ้าน มีระดับที่ต่ำกว่าบ้านข้างเคียงหรือมีระดับที่ต่ำกว่าถนนสาธารณะ ทำ
ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งสะสมหรือแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึง
สัตว์มีพิษต่างๆ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้เมื่อไม่มีรางระบายน้ำ ไม่มีทางน้ำ
ไหล เมื่อเวลาฝนตก ถนนสาธารณะกลายสภาพเป็นคลองน้ำ น้ำไหลผ่านถนนและไหล
กัดเซาะไหล่ถนนทำให้ถนนสาธารณะได้รับความเสียหาย หากมีการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป
ตัวยู จะช่วยให้การระบายน้ำฝนจากครัวเรือน ถนนและน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนไปสู่
ปลายทางทิ้งน้ำได้เร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ท่วมขังริมถนนและกัดเซาะ
ไหล่ทาง ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บริเวณดังกล่าว รวมถึงเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา เนื่องจากทำให้ถนนกว้างขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึง
ขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน

๔๑
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. จำนวน
๓ เส้น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๔ ท่อน ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย
เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
เส้นที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนางจินดา รักษานวล
พิกัด N ๑๗.๕๕๖๗๔๘
E ๑๐๓.๗๓๗๕๒๙
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนางบังอร สิงห์ใหญ่
พิกัด N ๑๗.๕๕๖๘๗๙
E ๑๐๓.๗๓๐๗๕๒๙
เส้นที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายอาระ วงศ์อุดมศิลป์
พิกัด N ๑๗.๕๕๕๙๑๘
E ๑๐๓.๗๓๖๙๑๒
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายชัยชาญ พจนา
พิกัด N ๑๗.๕๕๖๐๓๗
E ๑๐๓.๗๓๗๖๖๕
เส้นที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายดวงจันทร์ กลิ่นจันดี
พิกัด N ๑๗.๕๕๕๓๐๓
E ๑๐๓.๗๓๗๐๒๖
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายทรัพย์สิน กาสุริย์
พิกัด N ๑๗.๕๕๕๔๖๑
E ๑๐๓.๗๓๗๗๖๕
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ เสนอโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขัวสูงสวรรค์ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก
เห็นชอบโปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก

๔๒
ปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญ
ครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ นำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ
หมู่ที่ ๑๔ เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสภาพถนนภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง มีประชาชนใช้เส้นทางนี้สัญจรไป-มา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ้ำยัง
เป็นฝุ่นละอองเกิดมลพิษทางอากาศ พอถึงฤดูฝนมีสภาพเป็นโคลนตม บางแห่งมีน้ำท่วมขัง
สาเหตุที่มากล่าวข้างต้นบ่อยครั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ถ้าถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนจะใช้เป็นเส้นทางใน
การคมนาคม การสัญจรไป-มาด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการพัฒนาชีวิต อัน
จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นถนนไร้ฝุ่นประชาชนก็ไม่มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับฝุ่นละออง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงขอเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
ประธานสภาฯ
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีมติ รชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.
ผอ.กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.
ยาว ๑๒๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๒
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณข้างกำแพงวัดป่าศรีวิชัย
พิกัด N ๑๗.๕๓๑๙๗๒
E ๑๐๓.๗๒๑๒๘๓
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณทางเข้าป่าช้าเมรุวัดป่าศรีวิชัย
พิกัด N ๑๗.๕๓๑๒๗๒
E ๑๐๓.๗๒๑๑๒๖
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์

๔๓
ที่ ๕ หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภา ฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัด
ชี้แจงข้อมูล หลักการเหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕
เสนอขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ
เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ ได้นำเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.
เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนมีการถมดินในบริเวณ
บ้าน ทำให้ระดับความสูงของทีด่ ินแต่ละครัวเรือนมีระดับสูง-ต่ำที่แตกต่างกัน ประชาชน
บางรายมีการถมดินรุกล้ำออกมาในเขตถนนสาธารณะ ทำให้รางระบายน้ำตื้นเขินหรือ
บางแห่งไม่มีสภาพความเป็นรางระบายน้ำอยู่เลย พอถึงฤดูฝนน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน/บริเวณบ้าน มีระดับทีต่ ่ำกว่าบ้านข้างเคียงหรือมีระดับที่ต่ำกว่าถนนสาธารณะ ทำ
ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งสะสมหรือแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึง
สัตว์มีพิษต่างๆ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้เมื่อไม่มรี างระบายน้ำ ไม่มีทางน้ำ
ไหล เมื่อเวลาฝนตก ถนนสาธารณะกลายสภาพเป็นคลองน้ำ น้ำไหลผ่านถนนและไหล
กัดเซาะไหล่ถนนทำให้ถนนสาธารณะได้รับความเสียหาย หากมีการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป
ตัวยู จะช่วยให้การระบายน้ำฝนจากครัวเรือน ถนนและน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนไปสู่
ปลายทางทิ้งน้ำได้เร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ท่วมขังริมถนนและกัดเซาะ
ไหล่ทาง ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บริเวณดังกล่าว รวมถึงเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา เนื่องจากทำให้ถนนกว้างขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึง
ขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้รว่ มกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน

๔๔
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว
๒๖๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายเฉลิม กิติวงศ์
พิกัด N ๑๗.๕๖๓๒๐๑
E ๑๐๓.๗๗๔๘๔๕
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายบรรเลง บุญเฮ้า
พิกัด N ๑๗.๕๖๔๔๕๔
E ๑๐๓.๗๗๒๙๘๖
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๑๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายช่างโยธา ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ เสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก
ปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๑๙ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉันนางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อมูล
รายละเอียด เหตุผลและความจำของโครงการที่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ นำเสนอเพือ่ ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อ คสล.พร้อม
บ่อพัก และลงดินลูกรัง เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากอาคารที่ทำการของศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ( กศน.) หลังเก่า ของตำบลศรีวิชัย ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์มีสภาพที่
ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานและไม่ได้ประโยชน์ ที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ จึงมีมติว่าให้รื้ออาคารที่ทำการหลังเก่าออก

๔๕
และถมดินในที่สาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าวนี้ เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์แบบกลางแจ้ง สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ลานตากเพื่อการเกษตรของประชาชนใน
หมู่บ้าน หรืออาจพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดชุมชน หรือสวนสาธารณะในอนาคตเมื่อมี
งบประมาณ โดยวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ คือเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการสาธารณะ
ประโยชน์ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นที่สร้างงาน สร้างรายได้กลับคืนมา
สู่ประชาชนและสู่ชุมชนจึงขอเสนอโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อ คสล.พร้อม
บ่อพัก และลงดินลูกรัง
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน
๑๑๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. สูง ๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
จำนวน ๕ จุด และลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. สถานที่ดำเนินการ อาคารศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ( กศน. ) หลังเก่า บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดให้ที่ ประชุมได้รับทราบ ต่อไปผม
ขอรับฟังความเห็นของท่านปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ว่าโครงการที่ ม.๑๖ บ้านโนน
อุดม นำเสนอและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนดและสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่
อย่างไร ขอท่านได้โปรดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่
ม.๑๖ บ้านโนนอุดม เสนอมาคือโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อคสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๑๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. สูง
๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๕ จุด และลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. ผม
พิจารณาแล้ว เป็นไปตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
สอดคล้องกับแนวทางการการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ ๒.๑ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้อง

๔๖
อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดขึ้นเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อ ๒.๒.๑ คือการ
ก่อสร้างลานตากเพื่อการเกษตร โครงการก่อสร้างสนามกีฬาซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมมาดำเนินโครงการได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
อบต.ศรีวิชัย มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานและไม่กระทบต่อสถานะการคลัง หาก
สภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ครับ
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็น
ประธานสภาฯ
ข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมี
ความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่า ตามที่บ้าน
โนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ เสนอโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมวางท่อคสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๑๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑๐ ม. สูง
๑.๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๕ จุด และลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. ที่ประชุมมี
ความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนัก
ปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการลำดับต่อไปให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ
๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ลงดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๔,๒๐๐ ลบ.ม.
๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพืน้ ที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลบ.ม.
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ – บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๐,๕๐๐ บาท

๔๗
๒๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมูบ่ ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นทีต่ ำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร,
ภายในหมู่บ้าน,ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท
๒๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพือ่
การเกษตรภายในเขตพื้นทีต่ ำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร )
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ลบ.ม.

๔๘
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๔,๕๐๐
บาท
๒๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖-บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ – บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ( ถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม.
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ - บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ( ถนนเพื่อการเกษตร )
- งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ตั้งแต่ ๐-๑ กม. จำนวน ๑ กม. ตั้งแต่ ๑ กม.ขึ้นไป
จำนวน ๘,๕๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๒๘๔,๕๐๐ บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอนำเสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ทั้ง ๘ โครงการ โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากด้วยพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
ได้ประสบปัญหาฝนตกหนัก เนื่องจากพายุวิภา ในช่วงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และพายุ
โพดุล ในช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่
การเกษตรและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนจนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเส้นทาง
ดินลูกรังซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบล
ศรีวิชัย ที่ได้เกิดการกัดเซาะของน้ำป่าไหลหลากและน้ำฝนที่ตกค้างจนเป็นหลุมเป็นบ่อหลาย
แห่ง บางสายถนนขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ อันเป็นสาเหตุทำให้
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา ได้รับอันตรายในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ทั้ง ๙ โครงการ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้โดยประชาชนขนส่งสินค้าทางการเกษตร-การคมนาคม ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยได้อีกทางด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพือ่ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย มีความปลอดภัยในการเดินทาง
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้ง ๙ โครงการ ตามเอกสารแนบท้าย
ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายและแบบเสนอโครงการ
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ

๔๙
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
ด้วย เป็นต้น
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ) ตำบลศรีวิชัย อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๔,๒๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๑ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ สายห้วยวังหิน งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณ
ดินลูกรัง ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๒ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒-บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน )หรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๓ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ งานถมดินลูกรัง กว้าง
๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) หรือ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๔ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ สายห้วยผึ้ง งานถมดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว
๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๕ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.
( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๖ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๗ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว
๕๐๐.๐๐ ม. (ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ) หรือปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๘ บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม.
( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและภายในหมู่บา้ น ) หรือปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.
๒๐.๙ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว
๕๐๐.๐๐ ม. (ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร,ภายในหมู่บ้าน,ถนนลูกรังทาง
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.
งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์
- ตั้งแต่ ๐-๑ กม. จำนวน ๑ กม.
- ตั้งแต่ ๑ กม. ขึ้นไป จำนวน ๑๗,๕๐๐ ตร.ม.

๕๐
๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลบ.ม.
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ – บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๐,๕๐๐ บาท
๒๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพือ่
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม.งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและ
ภายในหมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ
๕๒,๕๐๐ บาท
๒๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔

๕๑
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร,
ภายในหมู่บ้าน,ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท
๒๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อ
การเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-บ้านโนนอุดม หมูท่ ี่ ๑๖
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร )
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ลบ.ม.
-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖
งานถมดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ( ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน ) ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๔,๕๐๐
บาท
๒๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อ
การเกษตรบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖-บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ – บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ( ถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ) ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม.
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ - บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ( ถนนเพือ่ การเกษตร )
- งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ตั้งแต่ ๐-๑ กม. จำนวน ๑ กม. ตั้งแต่ ๑ กม.ขึ้นไป
จำนวน ๘,๕๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๒๘๔,๕๐๐ บาท
โครงการลำดับที่ ๒๐-๒๗ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
แก้ไขเพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๓๑ โครงการลำดับที่ ๒๘ ปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๑๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายช่างโยธา ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เสนอโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรภายในเขต
พื้นที่ตำบลศรีวิชัย ( อุทกภัยพายุวิภา ) โครงการลำดับที่ ๒๐และโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย
(อุทกภัยพายุวิภา) โครงการลำดับที่ ๒๑ - ๒๘ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นำเสนอและอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑,๒๖๘,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวมีสมาชิกท่าน

๕๒
ใด มีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ต่อไปเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงข้อมูล
หลักการเหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะชุมชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้
นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน จำนวน ๖ แห่ง
โดยมีหลักการและเหตุผลสืบเนื่องจากมลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหมู่บ้านและชุมชนที่มีการขยายตัวของหมู่บ้าน
และชุมชนสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรที่ชำนาญ
ความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นผลทำให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รับผิดชอบประชากร ๙,๕๘๐ คน มีพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ ๙๐ ตารางกิโลเมตร เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่กำลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีผลให้ปริมาณมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นทีเ่ ป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหา
ขยะในเขตหมู่บา้ นทั้งตำบล จากการสำรวจปริมาณขยะพบว่าเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึง
ปัจจุบัน ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้มี
โครงการกองทุนขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต ซึ่งได้มีการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางโดย
การคัดแยกขยะและรับซื้อขยะจากประชาชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ส่วนขยะเปียกหรือเศษอาหาร
กิ่งไม้ ใบหญ้า ประชาชนจะเป็นผู้กำจัดหรือทำลายเอง แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
ประชาชนในหมู่บ้านและการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนหนึ่งมีการ
เผาทำลายขยะพลาสติกในบริเวณบ้าน ก่อให้เกิดควันฟุ้งกระจายสร้างมลพิษในหมู่บ้าน ส่วน
หนึ่งมีการนำขยะไปทิ้งหรือเผาทำลายในที่นาตนเองหรือทิ้งในป่า ในฤดูแล้งจะเกิดไฟป่าและ
เผาทำลายขยะไปเอง และอีกส่วนหนึ่งจะนำขยะไปทิ้งในทีส่ าธารณะประโยชน์หรือข้างถนน
สาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ และบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ได้นำขยะไปทิ้งที่
ข้างถนนสาธารณะ สายบ้านศรีวิชัย-บ้านขุนภูมิ ตำบลเดื่อศรีคันไชย ซึ่งห่างจากหมู่บ้านไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีการทิ้งขยะกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ สภาพ
สกปรกรกรุงรัง มีกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันจำนวนมาก ขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน บาง
วันพบว่ามีการเผาทำลายขยะทำให้เกิดกลุ่มควันคลุ้งกระจาย สร้างมลพิษเป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบยังพบอีกว่ามีหลายหมู่บ้านเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันคือมีการนำขยะ
ไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะและทิ้งแบบกระจัดกระจายไม่เป็นที่ จึงขอเสนอโครงการ
ก่อสร้างบ่อขยะชุมชน ๗ บ่อ ในพื้นที่ของ ๙ หมู่บ้านดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน
ม.๑ และ ม.๑๔ ๒.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน ม.๓และ ม.๑๕ ๓.โครงการก่อสร้างบ่อ
ขยะชุมชน ม.๔ ๔.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน ม.๗ ๕.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน ม.๘
๖.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน ม.๑๑ ๗.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน ม.๑๓ ขอสภาได้
โปรดพิจารณาด้วย

๕๓
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่รอ้ ยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ
๗๐,๙๐๐ บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน
คสล.ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๔๒/๒๕๖๒
สถานที่ดำเนินการ บริเวณโคกหนองขี้ บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๔
ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พิกัด N ๑๗.๕๒๒๔๙๓ E ๑๐๓.๗๑๓๘๑๐
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่านคงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
๒.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ
๗๐,๙๐๐ บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อม
คัน คสล.ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๔๓/๒๕๖๒
สถานที่ดำเนินการ บริเวณป่าช้าบ้านแก้ง หมู่ที่๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร พิกัด N ๑๗.๕๕๑๙๘๗ E ๑๐๓.๗๗๙๕๒๑ โครงการดังกล่าวนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารสรุปโครงการ แบบแปลนและ
ประมาณการราคา
๓.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ
ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๒
สถานที่ดำเนินการ บริเวณลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร พิกัด N ๑๗.๔๕๒๒๕๑ E ๑๐๓.๗๕๔๖๗๖ โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้
สมาชิกสภาทุกท่าน
๔.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ
ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒

๕๔
สถานที่ดำเนินการ บริเวณโคกห้วยแคน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พิกัด N ๑๗.๕๒๔๕๙๒ E ๑๐๓.๖๘๒๙๒๒ โครงการ
ดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๑๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน
๕.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ
ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๓๙/๒๕๖๒
สถานที่ดำเนินการ บริเวณป่าช้าบ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร พิกัด N ๑๗.๕๕๑๙๘๗ E ๑๐๓.๗๗๙๕๒๑ โครงการดังกล่าวนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๑๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน
๖.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐
บาท ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.
ห้ามล้อ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๔๐/๒๕๖๒
สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ฝั่งทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
ร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พิกัด N
๑๗.๕๑๕๐๐๔ E ๑๐๓.๖๘๒๗๔๖ โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕
ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๓๓ ลำดับที่
๑๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน
๗.โครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
ขนาดปากบ่อกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมคัน คสล.ห้ามล้อ
ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒
สถานที่ดำเนินการ บริเวณป่าช้าบ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร พิกัด N ๑๗.๕๕๑๙๘๗ E ๑๐๓.๗๗๙๕๒๑ โครงการดังกล่าวนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๑๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน
นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์
นายก อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนำ
เรียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับโครงการก่อสร้างบ่อขยะชุมชน สืบเนื่องจากปัญหาการทิ้ง
ขยะมูลฝอยไม่เป็นที่สร้างปัญหาให้ประชาชนในหมูบ่ ้านแต่ละหมูบ่ ้านเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมาก พบว่ามีการเผาขยะใน
หมู่บ้าน มีการทิ้งขยะในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่น ทำให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน ในห้วงเวลาที่ผ่านมากระผมได้
สอบถามและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านรวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจาก
เวทีประชาคมตำบล ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะในชุมชนเพื่อเป็น

๕๕
ที่รวบรวมขยะมูลฝอย และมีการกำจัดขยะด้วยวิธีที่เหมาะสม บางท่านที่ดูแบบแปลน
ประมาณการราคาแล้วอาจเกิดความสงสัยว่าดเหตุใดไม่กำหนดให้มีพลาสติกปูพื้นบ่อ ไม่มี
บ่อพัก บ่อตาก ตามแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขอนำเรียนว่าที่จริงผม
อยากทำตามแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๔๐,๐๐๐ บาทเศษ จึงทำได้เพียงบ่อทิ้งขยะ เพราะจากการตรวจสอบข้อมูล
พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกกว่าร้อยละ ๙๐ และมีการกำจัดขยะอยู่เกือบทุก
สัปดาห์หรือทุกเดือน ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียจากขยะมูลฝอย ซึ่งผมจะส่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบ่อทิ้งขยะทิ้งขยะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำขังในบ่อขยะ หรือการปนเปื้อนกับน้ำ
บาดาล อีกเรื่องหนึ่งคือสถานที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์และอยู่ห่างไกล
จากที่ชุมชน ผมคิดว่าบ่อขยะจะเป็นไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน และคิดว่าจะรองรับขยะได้
อย่างน้อย ๕ ปี หรือรองรับได้ตลอดเพราะว่ามีการกำจัดขยะอยู่ตลอดเวลา ไม่มีขยะตกค้าง
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยใน
หลักการตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเสนอเพราะเห็นว่าการทิ้งขยะของประชาชนตามหมู่บ้าน
ต่างๆ มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้เกิดความสกปรากรกรุงรัง บางครั้งไม่ทิ้งในถนน ไม่ทิ้งในที่
สาธารณะแต่ทงิ้ ขยะในที่ดินของบุคคลอื่นซึ่งก็เกิดปัญหาตามมาอีก ผมจึงเห็นว่าควรมีที่ทิ้ง
ขยะชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ผมเห็นด้วยที่สมาชิกบางท่านอยากให้ทำบ่อ
ขยะที่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน แต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ อีกทั้งการจะทำบ่อขยะตามแบบมาตรฐานมีพลาสติกปูพื้น มีบ่อพัก บ่อตาก หรือมี
การฝังกลบขยะนั้น เหมาะสำหรับชุมชนเมืองที่มีขยะจำนวนมากมีทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง
ขยะเคมี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อปท.ต้องมีรถขนขยะ มีคนงาน ซึ่งการทำบ่อขยะต้องทำอย่างดี
ตามมาตรฐาน แต่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้น เพราะว่า
ขยะมีจำนวนยังไม่มากนัก การทิ้งขยะ จะทิง้ ในบ่อขยะในหมู่บ้านของตนเท่านั้นและไม่รับ
ขยะจากทีอ่ ื่น ประกอบกับมีการกำจัดขยะอยู่ตลอดเวลา จึงไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาขยะ
ล้นเมืองหรือปัญหาอื่นๆ ตามมา ซึง่ โครงการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะชุมชน เป็นโครงการที่
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การกระต้นเศรษฐกิจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเกี่ยวกับระบบการ
กำจัดขยะ ซึง่ สามารถจ่ายขาดเงินสะสมและดำเนินโครงการได้ตามแนวทางดังกล่าว ขอสภา
แห่งนี้ได้โปรดพิจารณาด้วย

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก ฯ ท่านปลัด อบต.และ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียด
โครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ ท่านปลัดในฐานะเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติม
หรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็เพิ่มเติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความ
ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เสนอโครงการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะชุมชน ทั้ง ๗ แห่ง ๙
หมู่บ้าน ตามข้อมูลที่ได้แถลงญัตติและได้นำเสนอ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๕๖
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยนำเสนอและ
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๕๑,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของ
โครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้นำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากประชาชน บ้านโนน
อุดม หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ และบ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ ที่มาส่งบุตรหลานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มักจะใช้ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ซึ่งถนนสายนี้ช่วงลงเนิน
ตั้งแต่ร้านโนนอุดมวัสดุภัณฑ์ มาจนถึงบริเวณหน้าประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีวิชัย ผู้ใช้รถใช้ถนนมักจะขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะเป็นทางตรงและลงเนิน ซึ่งบางครั้ง
จะมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่กำลังจะข้ามถนนเข้าประตูองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หรือเห็นแต่หยุดรถไม่ทันหรือหลบไม่ทัน หรือไม่ทราบว่าเป็นทางแยก-ทางร่วมจึงไม่ชะลอ
ความเร็วรถลง จนบางครั้งเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บหรือได้รับ
อันตรายสาหัส รวมถึงเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง ผู้บริหารจึงได้ประชุม
ปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปว่าเห็นควรดำเนินการ
ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาเพื่อรับส่ง
บุตรหลาน ซึ่งถนนลูกรังสายนี้มีทางเข้าออก ๒ ทาง ทะลุถึงถนนลูกรังเส้นหลัง จึงใช้เป็น
ถนนเลี่ยงจากถนนสายหลัก และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาส่ง
บุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยประชาชนไม่
ต้องใช้ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ และไม่ต้องเข้าประตูทางเข้าของ อบต. อีกต่อไป สามารถ
เข้าที่ประตูข้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้เลย ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือความ สะดวก
ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการใช้ถนนสายหลัก ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอสภา
แห่งนี้ได้โปรดพิจารณาด้วย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่
บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ

๕๗
๑๑๓,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๙๗.๐๐ ม. หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๑,๐๑๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๙/๒๕๖๒
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิม่ เติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เสนอโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยนำเสนอและอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปเชิญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของ
โครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงมติ เชิญครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ดิฉนั นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ขอชี้แจงข้อมูล รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ ได้นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรรอบบ่อฮ้าง ( โดย
วิธีขุดเหวี่ยง ) เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในฤดูฝนก็จะทำนา พอเข้าฤดูหนาวก็จะปลูกพืชผักโดยเฉพาะ
พืช ผัก ตามฤดูกาลของท้องถิ่น เช่น ผักชี ผักกาด หอมหัวแดง กระหล่ำปลี ฯลฯ เพื่อขาย
เป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบบัวบก ซึ่งเป็นพืชผักขึ้นชื่อของพื้นถิ่นบ้านดอนแดง ซึ่ง
สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกอยู่บริเวณ
บ่อฮ้าง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ขนาดใหญ่ มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรทั้ง
ปี รวมทั้งมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก แต่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคือการสัญจร
ไป-มา บนพื้นที่บ่อฮ้างไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีถนนหนทาง ประชาชนที่ทำการเกษตร
บริเวณพื้นที่บ่อฮ้างได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนำรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ไปบุกเบิก
ทางเดินรอบบ่อฮ้างเพื่อให้สามารถนำรถสัญจรผ่านได้ จากสภาพปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล่าว หากมีการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรรอบบ่อฮ้าง ประชาชนในพื้นที่จะ
สามารถเดินทางเพื่อไปทำการเกษตรได้อย่างสะดวกขึ้น การขนถ่ายสินค้าหรือพืชผลทาง
การเกษตรออกมาจากบ่อฮ้าง รวมถึงการสัญจรไป-มา จะทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยและคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึง
ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรรอบบ่อฮ้าง ( โดยวิธีขุดเหวี่ยง ) หมูท่ ี่ ๖
ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาด้วย

๕๘
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและ
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ในขณะที่ทุกท่านพิจารณาโครงการ
ขอให้กองช่าง แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลน
ประมาณการราคาว่ามีรายละเอียดอย่างไร มีจำนวนกี่รายการ รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง
เป็นต้น

ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
ผอ.กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรรอบบ่อฮ้าง ( โดยวิธีขุดเหวี่ยง ) บ้านดอนแดง หมู่
ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๕๗,๐๐๐ บาท ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า
๑,๙๖๘.๗๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ ม.
จำนวน ๒๙ ท่อน ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณหอประปา
พิกดั N ๑๗.๕๕๗๐๔๓
E ๑๐๓.๖๘๙๙๑๑
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณหน้าบ้านนายสุมิตร สุนารักษ์
พิกัด N ๑๗.๕๖๐๓๐๒
E ๑๐๓.๖๘๙๕๘๙
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ ทุกท่าน
คงได้อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ท่านเลขานุการสภาฯ มีประเด็นจะเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมาย ถ้ามีก็
เพิม่ เติมได้ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ เสนอโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรรอบบ่ออ้าง ( โดยวิธีขุดเหวี่ยง ) ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ที่ประชุมเห็นชอบตามโครงการทีบ่ ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ นำเสนอและอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน ๒๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อ
สงสัยและประสงค์จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ต่อไป

๕๙
๔.๒ ญัตติที่ ๒ ขอโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๒ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติ
และชี้แจงหลักการ เหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา เชิญครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ โอนลดงบประมาณ
นายก อบต.ศรีวิชัย
รายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๕
รายการ ดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๕๗,๐๐๐
บาท
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณตั้งไว้
๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๙๕,๖๐๐ บาท โอนลด ๕๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๓๘,๖๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ
อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร งบประมาณ
๕๗,๐๐๐ บาท
๒.โครงการเทพื้นคอนกรีต คสล. รอบ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
-โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณตั้งไว้ ๖๑๗,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน ๑๓๗,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐
บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐๑,๓๐๐ บาท โอนลด ๒๐๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ( คสล. ) เอนกประสงค์ ด้านหน้า อบต.ศรีวิชัย
งบประมาณตั้งไว้ ๕๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๔๒,๑๐๐ บาท โอนลด
๑๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณตั้งไว้
๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๓๘,๖๐๐ บาท โอนลด ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๓๐,๖๐๐ บาท

๖๐
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเทพื้นคอนกรีต คสล. รอบ อบต.ศรีวิชัย
ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร พืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๗๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท
โอนลด
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๑๐๘,๗๖๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๔๖,๘๔๐
บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔๖,๘๔๐ บาท
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณ
ตั้งไว้ ๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๓๐,๖๐๐ บาท โอนลด ๓,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๗,๖๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีวิชัย ขนาด
กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐
บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน
๒๒๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๙๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๕.โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ
๑๑๐,๕๐๐ บาท
โอนลด
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอืน่ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้ง
ไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๑๐๐,๘๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๘๐๐ บาท
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณตั้งไว้

๖๑
๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๓๒,๖๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๕๐๐ บาท คงเหลือ
๒๒,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ศรีวิชัย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๑๐,๕๐๐ บาท
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕ รายการ รวมเป็น
เงินที่โอนในครั้งนี้จำนวน ๑,๑๓๘,๕๐๐ บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้นายวิทยา กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ
นายปรีชา โคตรปัญญา เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภา อบต.ม.๑๔ นายปรีชา โคตรปัญญา สมาชิกสภา อบต.ม.๑๔ บ้านชัยเจริญ ผมเห็นว่าญัตติดังกล่าวมีเรื่อง
ที่จะต้องพิจารณา จำนวน ๕ เรื่อง ซึ่งแต่ละหัวข้อเป็นเรื่องที่สำคัญและใช้งบประมาณ
จำนวนมาก ผมเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ เห็นควรแยกพิจารณาและ
ลงมติทีละเรื่อง
๑.นายเธียรชัย พรหมทัน ส.อบต.ม.๑๖ ผู้รับรอง
๒.นายพิเชษฐ์ แสนอุบล ส.อบต.ม.๕
ผู้รับรอง
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

สมาชิกสภาเสนอความเห็นว่าญัตติที่ท่านนายกฯ นำเสนอญัตติเดียวมีเรื่องให้พิจารณา
จำนวน ๕ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และใช้งบประมาณจำนวน
มาก ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและพิจารณาและลงมติไปทีละเรื่อง ไม่ให้รวมพิจารณาและ
ลงมติครั้งเดียว เพราะบางครั้งอาจมีบางเรื่องที่สมาชิกอาจไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้นก็
เป็นไปได้ กระผมจึงขอถามมติที่ประชุมว่า ตามทีส่ มาชิกสภาเสนอขอแยกพิจารณาประเด็น/
รายละเอียดตามญัตติและลงมติทีละเรื่อง โดยไม่ให้รวมเรื่องพิจารณาที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทยา
กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๕๗,๐๐๐
บาท

๖๒
เหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สืบเนื่องจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์นำรถมาจอดในพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำด้านหลังอาคาร
สำนักงาน ซึ่งการจอดรถมีการจอดลักษณะกีดขวางและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๐ ตร.ม.
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด
ห้องน้ำของแม่บ้าน รวมถึงเป็นที่บังแดดบังฝนให้กับเครื่องสูบน้ำและถังน้ำบริเวณด้านหลัง
ห้องน้ำเพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นมีความคงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณตัง้ ไว้
๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๙๕,๖๐๐ บาท โอนลด ๕๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๓๘,๖๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ
อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบ
อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิม่ เติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ในญัตติที่ ๒ โครงการปรับปรุงต่อเติม
หลังคาด้านหลังห้องน้ำ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร
หากเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ทีน่ ายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัย ได้นำเสนอญัตติ ต่อไปขอเชิญรองปลัด อบต.ศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูล หลักการ
เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการในลำดับต่อไปให้ทปี่ ระชุมได้รับทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอชี้แจง
หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
๒.โครงการเทพื้นคอนกรีต คสล.รอบ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สืบเนื่องจากพื้นที่

๖๓
ส่วนใหญ่ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยยังมีสภาพเป็นพื้นดินลูกรัง ยังไม่การเท
คอนกรีต ในฤดูฝนจะมีสภาพเปียกแฉะและเป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งมีวัชพืชเกิดขึ้นรกรุงรังทำ
ให้ทัศนียภาพรอบพื้นที่อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบไม่สวยงามและใช้ประโยชน์จาก
พื้นทีใ่ ช้สอยยังไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการเทพื้นคอนกรีต
บริเวณหลังห้องน้ำ พื้นที่รอบห้องเก็บของ ไหล่ทางข้างห้องกองช่าง บริเวณขอบลาน คสล.เดิม
รอบเสาธง พื้นที่บริเวณหน้าโรงรถและหูช้างถนนทางเข้า-ออก ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้เกิด
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
-โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณตั้งไว้ ๖๑๗,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน ๑๓๗,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐
บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐๑,๓๐๐ บาท โอนลด ๒๐๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ( คสล. ) เอนกประสงค์ ด้านหน้า อบต.ศรีวิชัย
งบประมาณตั้งไว้ ๕๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๔๒,๑๐๐ บาท โอนลด
๑๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิล้ แค็บ งบประมาณตั้งไว้
๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๓๘,๖๐๐ บาท โอนลด ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ
๓๐,๖๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเทพื้นคอนกรีต คสล. รอบ อบต.ศรีวิชัย
ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๗๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒ งบประมาณ
๔๘๓,๐๐๐ บาท
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในญัตติที่ ๒ โครงการเทพื้นคอนกรีต
คสล. รอบ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก
เห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๖๔
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเทพื้น
คอนกรีต คสล. รอบ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ทีน่ ายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยได้นำเสนอญัตติ ต่อไปขอเชิญรองปลัด อบต.ศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูล หลักการ
เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการในลำดับต่อไปให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทยา
กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย ขอชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๓.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณเพือ่ ดำเนินโครงการ เนื่องจากปัจจุบัน
โรงจอดรถยนต์ที่ใช้จอดรถมีไม่เพียงพอกับจำนวนรถของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
-แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๑๐๘,๗๖๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๕๔๖,๘๔๐
บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔๖,๘๔๐ บาท
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก ( ดีเซล ) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณ
ตั้งไว้ ๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๓๐,๖๐๐ บาท โอนลด ๓,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๗,๖๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีวิชัย ขนาด
กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) แก้ไข
เพิ่มเติม ( ครั้งที่ ๑ ) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๑๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.ทีไ่ ด้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
ศรีวิชัย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้โอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึน้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๖๕
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท ทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้
นำเสนอญัตติ ต่อไปขอเชิญรองปลัด อบต.ศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูล หลักการ เหตุผล ความจำเป็น
และรายละเอียดของโครงการในลำดับต่อไปให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาลงมติ เชิญครับ

นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอชี้แจง
หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ เนื่องจากถนนภายใน
บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยบางช่วงยังไม่มีรางระบายน้ำ
เมือ่ เวลาฝนตก ถนนกลายสภาพเป็นคลองน้ำ น้ำไหลผ่านถนนและไหลกัดเซาะ
ไหล่ถนน ทำให้ถนนได้รับความเสียหาย หากมีการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จะช่วย
ให้การระบายน้ำฝนจากอาคารที่ทำการและสนามหน้าสำนักงานไปสู่ปลายทางทิ้งน้ำได้
เร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังริมถนนและกัดเซาะไหล่ทาง ทำให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้แก่บริเวณดังกล่าว รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไปมา
เนื่องจากทำให้ถนนกว้างขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน
๒๒๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๙๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ งบประมาณ
๑๘๕,๐๐๐ บาท
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในญัตติที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หาก
เห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพือ่ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๖๖
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท ทีน่ ายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยได้นำเสนอญัตติ ต่อไปขอเชิญรองปลัด อบต.ศรีวิชัย ชี้แจงข้อมูล หลักการ
เหตุผล ความจำเป็นและรายละเอียดของโครงการในลำดับต่อไปให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาลงมติ เชิญครับ

นายวิทยา กาสุริย์
รองปลัด อบต.ศรีวิชัย

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอชี้แจง
หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
๕.โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ
๑๑๐,๕๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ( ทางเข้าอยู่ตรงข้ามร้านโนนอุดมวัสดุภัณฑ์ )
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาส่งบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยประชาชนไม่ต้องใช้ถนนสายพังโคนบึงกาฬ และไม่ต้องเข้าประตูทางเข้าของ อบต. อีกต่อไป สามารถเข้าที่ประตูข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้เลย ซึ่งการเดินทางจะใช้เส้นทางถนนลูกรัง สายหลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรือถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ก็ได้ ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือความ
สะดวก ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการใช้ถนนสายหลัก เพื่อเป็นการรองรับกับโครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรังข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างประตูด้านข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกศูนย์ฯ เพื่อความสะดวกสบาย
ของประชาชนและเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ราชการ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด
งบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตัง้
ไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๑๐๐,๘๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๘๐๐ บาท
-แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณตั้งไว้
๗๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๒๗,๖๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๕๐๐ บาท คงเหลือ
๒๒,๑๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ศรีวิชัย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ งบประมาณ
๑๑๐,๕๐๐ บาท

๖๗
โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองปลัด อบต.ที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในญัตติที่ ๒ โครงการก่อสร้างประตู
ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๑๑๐,๕๐๐ บาท ที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร หากเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ
เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )
ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๑๑๐,๕๐๐ บาท ทีน่ ายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้นำเสนอญัตติ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีผมเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
๔.๓ ญัตติที่ ๓ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ขอเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติและชี้แจงหลักการ เหตุผลความจำเป็นให้
ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เชิญครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
นายก อบต.ศรีวิชัย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๕๗,๐๐๐
บาท
๒.โครงการเทพื้นคอนกรีต คสล.รอบ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๕.โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ
๑๑๐,๕๐๐ บาท

๖๘
๖.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๖.๑ จัดซื้อสไปร์เดอร์บอร์ดพร้อมหมอนไร้ตะเข็บ แบบลอยน้ำได้ รับน้ำหนักได้
๑๒๐ กก. จำนวนเงินที่กนั เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๖.๒ จัดซื้อกระเป๋ายา ๑,๕๐๐ บาท
๗.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประเภทรายจ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพือ่ กรณี
ฉุกเฉินจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กรณีอุทกภัย ) โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กรณีอุทกภัย ) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ส่วนเหตุผล ความจำเป็นขออนุญาตให้ท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและ
เลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทปี่ ระชุมแห่งนี้ได้รับทราบ
นายทองหล่อ วิปัสสา
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
ทองหล่อ วิปัสสา ปลัด อบต.ศรีวิชัย ขออนุญาตชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็นใน
การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากหลังจากที่คณะผู้บริหาร
ได้บริหารงานตามแผนพัฒนาและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผู้บริหาร
จึงได้มีดำริว่าให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้โอนลดงบประมาณ
และโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณ
ที่ตั้งไว้เป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการต่างๆ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หากดำเนินการไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
นี้ งบประมาณดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งโครงการทั้ง ๕ โครงการนี้มีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะให้ตกเป็นเงินสะสมไม่ได้ ส่วนรายจ่ายตามข้อ ๖ จำนวน
๒ รายการ สมาชิกบางท่านอาจสงสัยว่ารายจ่ายดังกล่าว ไม่ได้ตั้งไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุใดจึงต้องกันเงิน คำตอบคือเนื่องจากรายจ่ายทั้ง ๒ รายการ มี
มูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ บาท ที่เข้าข่ายเป็นการจัดซื้อ วัสดุหรือครุภัณฑ์หรือถือได้ว่าเป็นรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนรายการที่ ๗ นั้นสมาชิกสภาหลายท่านก็อาจ
สงสัยเช่นกันว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ และอยู่ในแผนงานงบกลาง
เหตุใดจึงต้องกันเงิน คำตอบคือเงินดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ที่รัฐอุดหนุน
ให้ อปท.ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ อปท.ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ( กรณีอุทกภัย ) ซึ่งโครงการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่
เป็นรายจ่ายในหมวด/ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ประกอบเงินจำนวน
ดังกล่าวถูกโอนเข้ามากระชั้นชิดกับห้วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
กันเงินต่อสภา กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึง่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมฉบับแก้ไข

๖๙
เพิ่มเติม ข้อ ๕๙ ความว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่
ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
ตามระเบียบข้างต้นเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอให้สภาท้องถิ่นได้
โปรดพิจารณาอนุมัติกันเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านปลัด ที่ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น ข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ แผนงานสาธารณสุขและเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ แผนงานงบกลาง รวม ๗ รายการ ดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหลังห้องน้ำ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๕๗,๐๐๐
บาท
๒.โครงการเทพื้นคอนกรีต คสล.รอบ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท
๓.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๕.โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย งบประมาณ
๑๑๐,๕๐๐ บาท
๖.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๖.๑ จัดซื้อสไปร์เดอร์บอร์ดพร้อมหมอนไร้ตะเข็บ แบบลอยน้ำได้ รับน้ำหนักได้
๑๒๐ กก. จำนวนเงินที่กันเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๖.๒ จัดซื้อกระเป๋ายา ๑,๕๐๐ บาท
๗.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประเภทรายจ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กรณีอุทกภัย ) โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( กรณีอุทกภัย ) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ ตามโครงการดังกล่าว
ข้างต้น โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )

๗๐
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีวิชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รบั ทราบครับ

นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายงานผลการ
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน
๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนที่ปรากฏโครงการตามข้อบัญญัติทั้งสิ้น
๗๕ โครงการ ซึ่งตามรายงานจะประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนา ๔๑๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๙๔ ซึ่งท่านจะเห็นว่าตามแผนพัฒนา ๔ ปี ที่ผ่านมา เป็นแผนที่กว้างมาก ประกอบด้วย
๔๑๘ โครงการ เนื่องจากเราได้กำหนดโครงการไว้ครอบคลุมเกือบทุกอย่าง แต่ทั้งนี้เมื่อมี
แผนงาน ๔๑๘ โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานรอบนี้ ๔๑๘ โครงการ สามารถนำมาบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗๕ โครงการ ขออนุญาต
รายงานเพียงเท่านี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้เบื้องต้น หากสมาชิกสภาท่าน
ใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ห้องสำนักปลัด
นายเดชอุดม เสนารักษ์ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ) ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) ให้ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีเหตุไฟไหม้ที่บ้านเดือ่ ศรีคันไชย ไฟไหม้บ้าน ๓
นายก อบต.ศรีวิชัย
หลัง อบต.ศรีวิชัย ของเราไปช่วยดับเพลิง อำเภอวานรนิวาส ได้มอบหมายให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.
ศรีวิชัย ก็จะได้นำส่งที่ อบต.เดื่อศรีคันไชย ซึ่งก็มีประเด็นในเรื่องของไฟไหม้ ผมก็ได้กำชับกับ
เจ้าหน้าที่แล้วว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนล่วงหน้าและไม่มีการ
เตรียมตัวมาก่อน ก็ขอนำเรียนสมาชิกสภาว่ารถดับเพลิงของ อบต.ศรีวิชัย เป็นรถ

๗๑
เอนกประสงค์ มีกระเช้าในตัว ดับเพลิงก็ได้ ซ่อมไฟฟ้าก็ได้ พอเกิดเหตุก็อาจไปถึงจุดเกิดเหตุ
ล่าช้าบ้างเพราะต้องใช้หลายงาน ก็พยายามที่จะระงับเหตุต่าง ๆ รถของ อบต.เดื่อฯ กับรถ
ของ อบต.คอนสวรรค์ เป็นรถดับเพลิงอย่างเดียว ช่วงนี้รถดับเพลิงก็นำออกไปใช้ในงานซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ ดังนั้นหมู่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าก็ขอให้ทำหนังสือหรือคำร้องแจ้งมาที่
อบต.ศรีวิชัย แต่ถ้าช่างยังไม่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมให้หรือออกไปล่าช้าก็ขอให้ติดต่อ
ช่างศิริชัย ฝ่ายรีย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เพื่อความสะดวก เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับก่อนหลัง ให้ วันไหนไฟฟ้าไม่สว่างก็ขอให้แจ้งช่าง ระบบฉีดน้ำด้านบนรถยังมีปัญหา อยู่ระหว่าง
การซ่อมแซม แต่ก็เอารถมาใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะก่อน
ว่าที่ รต.มิตรชัย ไชยยศ ขออนุญาตเสริมจากท่านนายกฯ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ คือการแจ้งของให้ลงรายละเอียดด้วยว่า
ผอ.กองช่าง
จุดทีซ่ อ่ มอยู่บริเวณใด แล้ววันที่ช่างไปซ่อม ให้ไปดูกับช่างว่ามีจุดที่ชำรุดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็
ขอให้เพิ่มเติมมาในหนังสือได้ บางครั้งเหลือ ๑-๒ จุดก็มีหนังสือแจ้งมาอีก ผมอยากให้เสร็จเป็น
หมู่บ้านไป บางครั้งไม่ระบุ หาจุดไม่เจอ เจ้าหน้าที่ไปไม่ถูก ฝากท่านสมาชิกสภาแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสต่อไป
นายเดชอุดม เสนารักษ์
ประธานสภาฯ

ผมขอสอบถามเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง บางท่านยังไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน อยากถามว่ากองคลังจะดำเนินการเบิกจ่ายให้วันใด

นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแต่ก็ยังไม่มี
กรรมการท่านใดมารับ บางส่วนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้โทรประสานให้มารับแล้ว ขอให้
ผอ.กองคลัง
รีบมารับเงิน เพราะเงินได้เบิกมาแล้ว
นายเดชอุดม เสนารักษ์ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมใน
นามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ
ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ฯ ที่ได้
เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย ทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ทองหล่อ วิปัสสา จด/บันทึกรายงานการประชุม
( นายทองหล่อ วิปัสสา )
เลขานุการสภาฯ

เดชอุดม เสนารักษ์ ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
( นายเดชอุดม เสนารักษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

๗๒

