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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2  

เม่ือ วันศุกร์ท่ี  14   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

.................................................................................. 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชรินทร์  วิชโย    ประธานสภา ส.อบต.หมู่ 9 
2 นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา   รองประธานสภา ส.อบต.หมู่ 11 
3 นายด ารง  ปิดตานัง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  
4 นายบัวพา  นนทะสี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  
5 นายสมปอง  แขนงแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  
6 นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  
7 นายทองสุข  ปิติธาโน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  
8 นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  
9 นายสมพร  ยอดไธสง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4  

10 นางจ าปี  จันทร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
11 นายฉวี  แสงประเสริฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
12 นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  
13 นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  
14 นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
15 นายสิม  ปิดตาทะเนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
16 นายวีระพล  ศรีนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
17 นายสมพงษ์  ปิดตานัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11  
18 นายบุญศรี  ปิดตาระเต สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
19 นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
20 นายโกสน  พลไชยขา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13  

 
ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางจันทร์ธิมา  นนทะสี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 ลา 
2 นายกุล  สมจิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวีระวฒัน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายก อบต. 

เลขานุการสภา 

2 นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัด อบต.  
3 นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายราชวัตร  ทบบัณฑิต แทนผู้อ านวยการกองช่าง  
5 จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด  
6 นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
7 นายชาตรี  เทเวลา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  
8 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
9 นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  

10 นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
11 นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  นิติกร  
12 นางเกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา นักทรัพยากรบุคคล  
13 นางสาวจารุวรรณ  อังคณาวิศัลย์ นักจัดการงานท่ัวไป  
14 นางสาวศริญญา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานธุรการ  

เมื่อก าหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายช่ือ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง 22 คน มีมีสมาชิกสภาอบต.ส่งหนังสือ
ลาประชุม จ านวน  2  คน  สมาชิกท่ีมาประชุมจ านวน 20 คน เข้าห้องประชุม 20 คน องค์ประชุมในครั้งนี้ 
20 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวัน
ศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์  2563 แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาประชุม 

ประธานสภาฯ     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี          
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ลาประชุม 2 ท่าน ได้แก่ 

  1. นางจันท์ธิมา  นนทะสี  ส.อบต.ม.9  บ้านยางตลาด 
  2. นายกุล สมจิตร ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1   เร่ือง   เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นแปร
ญัตติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น  

  ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงเกี่ยวกับรายงาน ครับ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ช้ีแจง 
เชิญครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

  ต้ังแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี  7  สิงหาคม  2563 เวลา 14.00  น. และ  ได้ก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 
ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ผลปรากฏว่า  

     1) ในวันท่ี   8  สิงหาคม  2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน    -    รายการ      
   มีผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน   -   รายการ      
    2) ในวันท่ี   9  สิงหาคม  2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน    -    รายการ      

   มีผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน   -   รายการ      

    3) ในวันท่ี   10  สิงหาคม  2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน    -    รายการ     
   มีผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน   2   รายการ      

  สรุปผลการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช ปรากฏว่ามีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชมายื่นเสนอค า
แปรญัตติฯ จ านวน 2 ญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันท่ี 12  สิงหาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช โดยมีสรุปผล
การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  เพื่อเสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้
พิจารณาในวาระท่ี 2 ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามร่างเดิม และท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ เพื่อเสนอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้พิจารณาในวาระท่ี 2 ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.2563   

    ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 

  ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม 

  1) บันทึกหลักการและเหตุผล    ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
  2) รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  ผลการพิจารณา ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
    3) รายงานประมาณการรายรับ ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
    4) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  



5 
 

        ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
    5) รายงานประมาณการรายจ่าย ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
    6) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
     ผลการพิจารณา  มีการแก้ไข เพิ่มเติม  จ านวน 2 รายการ ดังนี้  
   6.1 ผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอ ขอลดรายจ่าย โครงการปรับปรุง

ถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่ง
แสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 
บ้านแวงยาง ถนนสายข้างหนองใหม่ไปนานายสมจิตร  ปิดตาระเต        ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 3  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามในร่างข้อบัญญัติฯ 
หน้าท่ี71/105 เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจมีการซ้ าซ้อนกันของงบประมาณ
เพื่อเป็นการแก้ไขผู้บริหารจึงขอลดรายจ่ายโครงการดังกล่าว  

   6.2 ผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอ ให้เพิ่มเติมรายจ่าย โครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหก
พันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน  ผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้าน
แวงยาง เส้นแวงยาง-กุดตะเข้ไปนานายสมจิตร ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 358.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 74 ล าดับท่ี 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เนื่องจากโครงการนี้ท่านสมาชิก
หมู่ท่ี 5 แจ้งว่าเป็นโครงการท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

    7)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ผลการพิจารณา ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
   3. ท่ีประชุมมีมติให้เห็นชอบให้ 

  3.1 ลดรายจ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 
บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้าน    แวงยาง ถนนสายข้างหนอง
ใหม่ไปนานายสมจิตร  ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 3  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามในร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี71/105 

  3.2. เพิ่มเติมรายจ่าย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง 
จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง เส้นแวง
ยาง-กุดตะเข้ไปนานายสมจิตร ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
358.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
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143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 74 ล าดับท่ี 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ผู้เสนอค าแปรญัตติ 
ช้ีแจง เชิญครับ 

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช      

  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานไปแล้วนั้น การท่ีผู้บริหารยื่นเสนอ
ค าแปรญัตติ ท่ี 1 ลดรายจ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 
5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้าน    แวงยาง ถนนสายข้าง
หนองใหม่ไปนานายสมจิตร  ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
358.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 3  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามในร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี71/105 
เนื่องจาก โครงการดังกล่าวสภาฯได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว และคาดว่าจะได้
ด าเนินการภายในปีงบประมาณนี้ หากบรรจุไว้ในข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก็จะเป็นการไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร จึงพิจารณาว่าจะ
ขอลดรายจ่ายโครงการดังกล่าว เพื่อท่ีจะน างบประมาณไปต้ังเป็นโครงการใหม่โดย
ใช้งบประมาณเท่าเดิม โดยมีเจตนาเพื่อเปล่ียนแปลงจุดท่ีด าเนินการใหม่ในหมู่ท่ี 5 
บ้านแวงยางเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งเส้นทางดังกล่าว
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อยู่แล้ว จึงเสนอค าแปรญัตติ
เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

  ค าแปรญัตติ ท่ี 2  เพิ่มเติมรายจ่าย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 
บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) โครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหก
พันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้าน
แวงยาง เส้นแวงยาง-กุดตะเข้ไปนานายสมจิตร ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 358.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 74 ล าดับท่ี 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เพื่อทดแทนโครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง ท่ีขอลดรายจ่ายไป  
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ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจง
เกี่ยวกับรายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ช้ีแจงเกี่ยวกับค า
แปรญัตติแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง       
เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 20 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 20 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1            
เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ญัตติท่ี 1 ลดรายจ่าย โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่ง
แสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 
บ้าน    แวงยาง ถนนสายข้างหนองใหม่ไปนานายสมจิตร  ปิดตาระเต ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 3  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามในร่างข้อบัญญัติฯ 
หน้าท่ี71/105ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ลดรายจ่าย โครงการปรับปรุง
ถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่ง
แสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 
บ้าน    แวงยาง ถนนสายข้างหนองใหม่ไปนานายสมจิตร  ปิดตาระเต ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 75 ล าดับท่ี 3  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามในร่างข้อบัญญัติฯ 
หน้าท่ี71/105 

  ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 
  เห็นชอบ   19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
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สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ลดรายจ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินผิว
จราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหก
พันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 5 
บ้าน    แวงยาง ถนนสายข้างหนองใหม่ไปนานายสมจิตร  ปิดตาระเต ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 75 ล าดับที่ 3  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามใน
ร่างข้อบัญญัติฯ หน้าที่71/105 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 20 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 20 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1            
เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ญัตติท่ี 2 เพิ่มเติมรายจ่าย โครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหก
พันบาทถ้วน-) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 
106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิว
จราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง เส้นแวงยาง-กุดตะเข้ไปนานายสมจิตร      
ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00  เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 74 
ล าดับท่ี 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ญัตติท่ี 2 เพิ่มเติมรายจ่าย 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท       
(-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง 
จ านวน 106,000 บาท (-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง เส้นแวงยาง-กุดตะเข้ไปนานายสม
จิตร ปิดตาระเต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00  เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 74 
ล าดับท่ี 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน   
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  ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 
  เห็นชอบ   19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เพิ่มเติมรายจ่าย โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท(-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท   
(-หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง เส้นแวงยาง-กุดตะเข้ไปนานายสมจิตร ปิดตาระเต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 143.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 2    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติ เห็นชอบในวาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ขอปรึกษาท่ีประชุมว่า
จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันใด ขอให้ท่ีประชุมเสนอความเห็น
ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ (14 
สิงหาคม 2563) ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมพงษ์  ปิดตานัง ส.อบต.ม.11 เชิญครับ 

นายสมพงษ์  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสมพงษ์  ปิดตานัง ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด 

  กระผมขอรับรองข้อเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ใน
วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) ของนายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 ครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นางทิพวัลย์  พรมมร ส.อบต.ม.12 เชิญครับ 

นางทิพย์วัลย์  พรมมร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
นางทิพย์วัลย์  พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ 

  ดิฉันขอรับรองข้อเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้     
(14 สิงหาคม 2563) ของนายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอใดอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ขั้น
ตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ (14 สิงหาคม 2563) โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 20 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 20 เสียง 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ (14 สิงหาคม 
2563)  

  ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 
  เห็นชอบ   19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ 
(14 สิงหาคม 2563)  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ก่อนลงมติในวาระที่ 3 ขอพักการประชุม 10 นาที ในขณะนี้ เวลา 
10.40 น. พักประชุมถึงเวลา  10.50 น. 

 

พักการประชุม  เวลา 10.40 น. – 10.50 น. 
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เร่ิมการประชุม  เวลา 10.50 น. 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.2   เร่ือง   เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปรายเว้น
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอใดอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3     
ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 20 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 20 เสียง 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ  

  ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 
  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.3  เ ร่ือง   เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี           
พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 1 รายการ  

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตามท่ีผู้บริหารฯ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

  -  โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง งบประมาณอนุมัติ 650,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 450,000 
บาท โอนลด 153,500 บาท (โอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดร่อง
วางระบายน้ า หมู่ท่ี 2) งบประมาณหลังโอนลด 296,500 บาท 

  - โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค โครงการขุดร่องวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 2 งบประมาณ 153,500 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดร่องวางท่อระบายน้ า ข้างศาลาประชาคม หมู่ท่ี 2 ขนาด 
0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 51 บ่อ พร้อมบ่อพัก จ านวน 4 บ่อ (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 209 ล าดับท่ี 
1 งบประมาณอนุมัติ  0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 153,500 
บาท (โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จากโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง) 
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 153,500 บาท 

  เนื่องจากตามท่ีท่ีประชุมสภาฯได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการด าเนินการเช่ือมโครงข่ายน้ าจากห้วยกอก
ไปหนองดุมเบื้องต้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต าบลยางสีสุราช    
เพราะไม่มีคลองชลประทานผ่าน แต่งบประมาณท่ีได้รับอนุมัตินั้นยังไม่มีการ
เช่ือมต่อจากศาลาเอนกประสงค์บ้านสนาม หมู่ท่ี 2 ไปยังรางระบายน้ าของอ าเภอ
ยางสีสุราช เพื่อความต่อเนื่องของโครงข่ายน้ า จึงขออนุมัติท่ีประชุมฯในการโอน
งบประมาณดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ตามท่ีผู้บริหารได้จัดท าโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมและต่อเนื่องจากโครงการ
เดิม ซึ่งได้ผู้บริหารได้ปรึกษากับสมาชิกอบต. ม.2 บ้านสนาม ในการจัดสรร
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งบประมาณมาด าเนินโครงการให้ต่อเนื่อง เพื่อให้น้ าไหลจากห้วยกอกไปหนองดุม
อย่างต่อเนื่อง กระผมมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ส าหรับโครงการท่ีขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ กระผมมีความเห็น
ส่วนตัวเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการเนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีความต่อเนื่องและ
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ และส.อบต.ม.11 เชิญครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ และ ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด 

  ในการท่ีมีแก้ไขเปล่ียนแปลงและโอนงบประมาณต่างๆ เพื่อให้การบริหาร
จัดการงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นหน้าท่ีของสมาชิกฯ ท่ีต้องพิจารณา
เพื่อประโยชน์ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการท่ีแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต าบลยางสีสุราช 
เนื่ องจากประชาชนในพื้น ท่ีต าบลยาง สีสุราชส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 
ประกอบด้วยในเขตพื้นท่ีต าบลยางสีสุราชไม่มีคลองชลประทานผ่าน ท าให้ต้องรอ
น้ าจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การจัดท าโครงการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งท่ี
จะท าให้การบริหารจัดการน้ าในต าบลยางสีสุราชดีขึ้น  ขอขอบคุณผู้บริหารท่ี ได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ าของต าบลยางสีสุราช และ
มีการโอนงบประมาณท่ีคาดการว่าจะไม่ได้ใช้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 เชิญครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายนายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาฯในพื้นท่ีโครงการ มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์เพื่อส่วนรวมของท้ังต าบล จึงเห็นด้วยกับการโอน
งบประมาณดังกล่าว แต่ท้ังนี้หากจะด าเนินโครงการเครือข่ายน้ าให้เสร็จส้ินท้ังหมด
ก็ยังต้องให้งบประมาณอีกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นก็ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาจัดหา
งบประมาณมาเพิ่มเติมอีก 

  ขอเสนอแนะในการด าเนินโครงการวางท่อหรือขุดร่องระบายน้ านั้น ควรมี
การวัดระดับให้ดีควรมีการใช้กล้องวัดจัดระดับก่อนด าเนินโครงการ เพื่อให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้สะดวก ฝากให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ตรวจสอบด้วยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง 
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  ในส่วนของแบบแปลนในการก่อสร้างขอฝากให้ช่วยตรวจสอบเรื่องฝาปิดบ่อ
พักควรจะเป็นแบบสองแผ่นเนื่องจากการออกแบบเป็นแบบแผ่นเดียวนั้นมีน้ าหนัก
มาก ท าให้ยากต่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  โดยการยกมือ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 20 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 20 เสียง 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ  

  ท่ีประชุมท้ังหมด    20  เสียง 
  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ  19 เสียง 
  ไม่เห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ   0 เสียง 
    งดออกเสียง      1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
1 รายการ ดังนี้  

  -  โอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ัง งบประมาณอนุมัติ 650,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
450,000 บาท โอนลด 153,500 บาท (โอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการขุดร่องวางระบายน้ า หมู่ที่ 2) งบประมาณหลังโอนลด 296,500 
บาท 

  - โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค โครงการขุดร่องวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  2 
งบประมาณ 153,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดร่องวางท่อระบายน้ า ข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 2 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 51 บ่อ พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 4 บ่อ (ตามแบบ อบต.ก าหนด)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่  209 ล าดับที่  1 งบประมาณอนุมัติ  0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 153,500 บาท (โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่าย
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เป็นรายการใหม่ จากโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง) งบประมาณหลังโอน
เพิ่ม 153,500 บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.4  เร่ือง   เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตามท่ีผู้บริหารฯ ขออนุมัติอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ  ดังนี้ 

  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสีสุราช งบประมาณ 70,000 บาท 

  ข้อความเดิม 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยางสีสุราช หมู่ท่ี 2 บ้านสนาม 

  จุดท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 2 ข้างๆละ 1.50 ตาราง ลงดินถมไหล่ทางท้ัง 
2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 63.50 ตารางเมตร 

  จุดท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 2 ข้างๆละ 1.50 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทาง
ท้ัง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 77.50 ตารางเมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี   ล าดับท่ี  

  ข้อความใหม ่
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลยางสีสุราช หมู่ท่ี 2 บ้านสนาม 
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  จุดท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 2 ข้างๆละ 1.50 ตาราง ลงดินถมไหล่ทางท้ัง 
2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร 

  จุดท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 2 ข้างๆละ 1.50 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทาง
ท้ัง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 77.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 50  ล าดับท่ี 2 

  เนื่องจากการค านวณปริมาณมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนไป จึงได้ขอ
อนุมัติแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติ 
เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวด
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 20 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 20 เสียง 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ   

  ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 
  อนุมัติ    19 เสียง 
  ไม่อนุมัติ      0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ  ดังนี้  

  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสีสุราช งบประมาณ 70,000 
บาท 
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  ข้อความเดิม 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลยางสีสุราช หมู่ที่ 2 บ้านสนาม 

  จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้างๆละ 1.50 ตาราง ลงดินถมไหล่
ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 63.50 ตาราง
เมตร 

  จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้างๆละ 1.50 ตารางเมตร ลงดิน
ถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 77.50 
ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   ล าดับที่  

  ข้อความใหม่ 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลยางสีสุราช หมู่ที่ 2 บ้านสนาม 

  จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้างๆละ 1.50 ตาราง ลงดินถมไหล่
ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 65.00 ตาราง
เมตร 

  จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมเทปีกคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้างๆละ 1.50 ตารางเมตร ลงดิน
ถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 77.00 
ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   ล าดับที่  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ ในขณะนี้เวลา 12.00 น. พักประชุมถึงเวลา  13.00 น. 

 

พักการประชุม เวลา 12.00 – 13.00  น. 

 

เร่ิมการประชุม เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นางจ าปี  จันทร ส.อบต.ม.5 เชิญครับ 

นางจ าปี  จันทร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
นางจ าปี  จันทร  ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง 

  ขอสอบถามเกี่ยวกับอัตราค่าน้ าประปาว่ามีการจัดเก็บอย่างไรคะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง เชิญครับ 

นางพรสวรรค์  บุญหลาย  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
นางพรสวรรค์  บุญหลาย 

  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เรื่อง กิจการประปา 
พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 
2559 ในส่วนของบัญชีอัตราค่าน้ าประปา มีดังนี้ 

รายการ ค่าน้ าประปา (บาท) หมายเหตุ 

1 – 50 ลูกบาศก์เมตรแรก 6 จ านวนเงินต่อหนึ่ง
ลูกบาศก์เมตร 

51 – 100 ลูกบาศก์เมตร 7 

101 – 150 ลูกบาศก์เมตร 8 

151 ลูกบาศก์เมตร ข้ึนไป 11 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมพงษ์  ปิดตานัง ส.อบต.ม.11 เชิญครับ 

นายสมพงษ์  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม       
นายสมพงษ์  ปิดตานัง ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด 

  เรื่องท่ี 1 ขอให้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสุขภาพ 
หมู่ท่ี 11 เนื่องจากอันตรายมาก 

  เรื่องท่ี 2 เนื่องจากถนนสายหลังวัดบ้านหนองหน่องไปดอนเขมรมีสภาพ
เป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อฝนตกจะมีน้ าท่วมขังท าให้เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาของ
พี่น้องประชาชน ท าให้ได้รับความเดือดร้อนมาก ขอให้ผู้บริหารพิจารณาแก้ไขให้
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม       
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  เรื่องท่ี 1 ขอฝากผู้บริหาร เรื่อง การเช่ือมเครือข่ายน้ าจากห้วยกอก - หนอง
ดุม คลอง/ร่องระบายน้ า/ท่อระบายน้ า ท่ียังไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการ
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ด าเนินการขอให้เร่งด าเนินการจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการให้โครงการต่อเนื่อง
ด้วย 

  เรื่องท่ี 2 การด าเนินการของตลาดประชารัฐ ทราบมาว่าสาธารณสุขจังหวัด
ออกมาตรวจแล้วแจ้งปัญหาว่า ตลาดฯยังไม่ได้มาตรฐานตามท่ีสาธารณสุขจังหัด
แนะน า ขอฝากให้คณะกรรมการตลาดน างบประมาณมาใช้ในการปรับปรุง/
บ ารุงรักษาให้ได้มาตรฐานด้วย 

  เรื่องท่ี 3 เรื่อง ค่าไฟฟ้าของตลาดประชารัฐ ขอฝากให้คณะกรรมการตลาด
จัดให้มีมาตรการ/กติกาในการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ค้าขายในตลาดทราบด้วย 

  เรื่องท่ี 4 ขอให้ต้ังงบประมาณในการซ่อมแซมเพิ่มในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายด้วย เพื่อท่ีจะได้สามารถน ามาใช้ในการซ่อมแซมตลาดด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  ส.อบต.ม.5 เชิญครับ 

นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร   เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  ส.อบต.ม.6 บ้านหนองแปน  

  เรื่อง โคกหนองทัน จากท่ีมีช่างมารังวัดท่ีดินแล้วได้แจ้งผลตอบกลับมายัง 
อบต.หรือไม่ว่ามีผลเป็นประการใด ในส่วนของฟาร์มหมูและชาวบ้านท่ีมีการลุกล้ า
เขตโคกหนองทันเข้ามา จะท าให้มีปัญหาในการด าเนินโครงการขุดลอกกั้นโคก
หนองทัน หมู่ท่ี 6 บ้านหนองแปน หรือไม่ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงให้ทราบด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตามท่ีได้มีการประสานจากท่ีดินจังหวัดมหาสารคามเบื้องต้น มีการรังวัด
ท่ีดินเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่ามีพื้นท่ีเท่าเดิม โดยมีการปักหลักหมุดแทนหลัก
หมุดท่ีหายไปแล้วแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นท่ีโคกหนองทันหรือไม่ 
และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชให้ความยินยอมในการแก้ไข ส.ท.1 
ซึ่งได้ประสานกลับไปยังส านักงานท่ีดินฯแล้ว ในส่วนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราชได้รับหนังสือร้องเรียนเรื่องการบุกรุกท่ีสาธารณะโคกหนองทันนั้น        
ได้ประสานเป็นหนังสือไปยังส านักงานท่ีดินฯและขอให้ด าเนินการจัดท าแผนท่ี
พิพาท เพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป  

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญครับ 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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  ขอฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแล
ผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิง (เพิ่มเติม) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล          
ยางสีสุราชลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 6290        
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 กรมส่งเสริมการการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด     
ท่ี  มท 0819.2/ว 2258 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 และหนังสือด่วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0819.2/ว 4253 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
แล้ว มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2562 และตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2562      
เพื่อเป็นการบริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับสิทธิ
การบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบ าบัด ตาม
ประเภทและกิจกรรมการบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจน แนะน า 
การดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพึง และการบริการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะนาการดูแล และช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีไม่ได้รับการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง  

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ประกาศรับสมัคร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไปแล้วเมื่อวันท่ี 7-10 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้มา
สมัครเพียง 1 คน จึงมีความประสงค์จะขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลท่ัวไป     
เพื่อท าการคัดเลือกบุคคลเพื่อทาหน้าท่ีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจ านวน 2 
ต าแหน่งเพิ่มเติม ระหว่างวันท่ี 11 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 
อัตรา 

     ต าแหน่งที่รับสมัคร  
    อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
  โดยมีหน้าท่ีให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การ

ฟื้นสมรรถภาพ และการกายภาพบ าบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ตลอดจนแนะนาช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
และบุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท่ีไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนเพื่อ
เป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาท่ีเสียไป เดือนละ 5,000 บาท 

    1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
 1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  
 1.2 เป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุช้ันกลาง จ านวน 70 
ช่ัวโมงของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 
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จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขฯ  
 1.3 มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี หรือพื้นท่ี
ใกล้เคียงท่ีได้รับค าส่ังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงจากผู้บริการท้องถิ่นแห่งนั้น  
 1.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคล
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า (กรณียังไม่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันกลางตามก าหนด ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราชอาจจะพิจารณาส่งเข้ารับการอบรมก่อนท าสัญญาจ้าง)  

    2. ระยะเวลาในการรับสมัครและสถานที่ในการรับสมัคร  
    2.1 ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหาร
   ส่วนต าบลยางสีสุราช (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ) ระหว่างวันท่ี 11 
สิงหาคม -   18 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.30 –16.30 น.)  
    3. เอกสารหลักฐานการสมัคร  
  3.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษาท่ีมี

ข้อความว่า ได้เรียนจบหลักสูตรและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ จ านวน 1 ฉบับ  
  3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  
  3.3 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใน

หลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกันเป็นต้น 1 ฉบับ  
  3.4 ส าเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟื้นฟูส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ี

ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ช่ัวโมง ของกรมอนามัย (ถ้ามี)  
    3.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
    4. เง่ือนไขการรับสมัคร  
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมท้ังยืนยันหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้น 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวันเวลา 
สถานที่คัดเลือก  

   องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือกใน วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีทาการองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช  
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    6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าท่ีจากประวัติส่วนประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จาก
การสังเกต บุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบโดย
การสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจาก
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นของ
ต าแหน่ง  
 

100 สัมภาษณ์ 
 

รวม  100  
    7. ก าหนดการคัดเลือก  
  องค์การบริหารต าบลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จะดาเนินการคัดเลือก

ผู้สมัครในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารต าบลยางสีสุราช 

  8. ประกาศผลการคัดเลือก  
  ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดย

เรียงล าดับผู้ท่ีมีคะแนนสูงสุดลงมา ตามล าดับ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล       
ยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  

  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อเป็น
อาสาสมัครบริบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท้ังนี้ หากผู้ใดแอบอ้าง
ว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกัน
โปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ทราบด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ขอสอบถามว่าผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จะท างานใน
ลักษณะใด สถานท่ีท างานจะอยู่ท่ีใด 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ช้ีแจง เชิญครับ 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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  การท างานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะเป็นลักษณะในการออกพื้นท่ี 
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ/ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ภายในต าบลยางสีสุราช ไม่ได้ประจ าท่ี
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายฉวี  แสงประเสริฐ ส.อบต.ม.5 เชิญครับ 

นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายฉวี  แสงประเสริฐ ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง 

  ขอสอบถามเรื่องการเบิกจ่ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดินว่าได้มีการก าหนด
นัดตรวจความเรียบร้อยของโครงการในวันท่ี 12 -13 สิงหาคม นี้ ไม่ทราบว่าทุก
หมู่บ้านด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมในการเบิกจ่ายได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ช้ีแจง เชิญครับ 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

   ตามท่ีทุกหมู่บ้านได้ท าการตกลงกันในครั้งประชุมท่ีผ่านมาท้ัง 13 หมู่บ้าน
จะด าเนินการท้ังหมด จ านวน 114 บ่อ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้วตั้งแต่วันท่ี 12 สิงหาคม ท่ีผ่านมา แต่ยังมีบางบ่อท่ีไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ี
ก าหนดไว้ จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจะมีการส ารวจเพื่อเบิกจ่ายต่อไปในอาทิตย์ถัดไปค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 เชิญครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม       
นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  เรื่องท่ี 1 ขอสอบถามเรื่องการกันเงินงบประมาณในปีท่ีผ่านมาว่ามีการ
เบิกจ่ายไปหมดหรือยัง 

  เรื่องท่ี 2 ขอสอบถามเรื่องการขายทอดตลาดส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช หลังเก่า ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง เชิญครับ 

นางพรสวรรค์  บุญหลาย  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล  
ยางสีสุราช 

  เรื่องท่ี 1  เรื่องการกันเงินงบประมาณในปีท่ีผ่านมา ได้มีการด าเนิน
โครงการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังหมดแล้ว 

  เรื่องท่ี 2 เรื่องการขายทอดตลาดส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุ
ราช หลังเก่า ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคาแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก าหนดราคากลางในการขายทอดตลาดและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่อง อื่นๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าท่ี และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 

 

 

 

(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เม่ือวันที่     29    ธันวาคม  2563 

 

     

 

 

   (นายวีระพล   ศรีนวล)             (นางจันทร์ธิมา นนทะสี)                 (นางทิพวัลย์  พรมมร)                 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี10                สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 9           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  12                                               
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

                                

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่  29  ธันวาคม    2563 

   

 

 

   (นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


