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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  

เม่ือ วันศุกร์ท่ี  7   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 นางจันทร์ธิมา  นนทะสี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9  
17 นายวีระพล  ศรีนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
18 นายกุล  สมจิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
19 นายสมพงษ์  ปิดตานัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11  
20 นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
21 นายโกสน  พลไชยขา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13  

 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญศรี  ปิดตาระเต สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวีระวฒัน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายก อบต. 
เลขานุการสภาฯ 

2 นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัด อบต.  
3 นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ 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  
15 นางสาวสุกัญญา  อ ามะกา เจ้าพนักงานการคลัง  

เมื่อก าหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายช่ือ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง 22 คน มสีมาชิกสภาอบต.ส่งหนังสือลา
ประชุม จ านวน  1  คน  สมาชิกท่ีมาประชุมจ านวน 21 คน เข้าห้องประชุม 21 คน องค์ประชุมในครั้งนี้ 21 
คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ในวัน
ศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2563 แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาประชุม 

ประธานสภาฯ     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี          
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ 

  1. นายบุญศรี  ปิดตาระเต  ส.อบต.ม.12  บ้านแวงใหม่ 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เร่ือง แจ้งเร่ืองไม่สามารถเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 
2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

ประธานสภาฯ     แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ลงวันท่ี ตามประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
พ.ศ.2562 ลงวันท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันท่ี  1 – 15 เมษายน 2563  และประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ลงวันท่ี 1 เมษายน 2563 เรื่อง ไม่สามารถจัดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ระหว่างวันท่ี  1 – 15 เมษายน 2563  นั้น 

   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร เมื่อ
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
มหาสารคาม ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับท่ี 
7 ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ข้อ 2 มาตรการ
ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 
ภายในจังหวัดมหาสารคาม ข้อ 2.1 ให้ด าเนินการให้ปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการ
แพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ข้อ 23) 
สถานท่ีท่ีเป็นห้องประชุม ห้องจัดเล้ียง สถานท่ีจัดเล้ียง รวมถึงสถานท่ีอื่นใดท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน  และข้อ 2.2 ให้งดกิจกรรมการประชุม สัมมนา งานบุญ งาน
อุปสมบท ฯลฯ ต้ังแต่วัน ท่ี 15 เมษายน – 30 เมษายน 2563  จึงท าให้            
ไม่สามารถจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ยางสีสุราช สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 – 15 เมษายน 2563 ได้นั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ 21 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น           
พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศไม่สามารถเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี 1 – 15 เมษายน 2563 ได้   

 ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  เร่ือง แนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่  จ านวน 1 ราย  

ประธานสภาฯ     ในช่วงท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้รับบรรจุพนักงาน
ส่วนต าบล  จ านวน 1 ราย เมื่อวันท่ี  3  สิงหาคม  2563 ดังนี้ 

  1) นางสาวสุกัญญา  อ ามะลา   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการคลัง 
  ขอใหแ้นะน าตัวต่อท่ีประชุมสภาฯครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ นางสาวสุกัญญา  อ ามะลา เชิญครับ 

นางสาวสุกัญญา  อ ามะลา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน      
นางสาวสุกัญญา  อ ามะลา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช  

   ดิฉัน  นางสาวสุกัญญา  อ ามะลา ต าแหน่ง  เ จ้าพนักงานการคลัง              
เริ่มปฏิบัติงานท่ีกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ต้ังแต่วันท่ี 3 
สิงหาคม  2563 ภูมิล าเนาอยู่ท่ี จังหวัดเลย ค่ะ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารที่
ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 

  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 14  กุมภาพันธ์  2563 หรือไม่ เชิญครับ 

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

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ขอเสนอให้ท่ีประชุมด าเนินการตรวจรายงานการประชุมอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ไม่มีการขอมติใดๆจากท่ีประชุม  
และการจัดท ารายงานการประชุมในหลายครั้งท่ีผ่านมามีความรัดกุมและถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระชับเวลาในการประชุมเพราะยังมีวาระให้พิจารณา
อีกหลายวาระ จึงขอให้ท่านประธานกระชับเวลาในการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งท่ีผ่านมาครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ  

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ครับ 
กระผม นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล      
ยางสีสุราช 
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  ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  1. หน้าท่ี 43 ล าดับท่ี 2 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ ท่ี 2   

บ้านสนาม  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 
  เดิม จากบ้านนางพิสมัย ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางลามี กวดนอก กว้าง      

4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 1.00 ม. 
  แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางละมี กวดนอก กว้าง      

4.00 ม. ยาว 55.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 
  2. หน้าท่ี 43 ล าดับท่ี 3 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ ท่ี 2   

บ้านสนาม  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 
  เดิม จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นางบุญมี  ปิติทาโน กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 590.00 ม. หนา 1.00 ม. วางท่อระบายน้ า 2 จุดๆละ 6 ท่อน (ตามแบบ 
อบต.) 

  แก้ไขเป็น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นายบุญมี  ปิตังทาเน กว้าง 
4.00 ม. ยาว 590.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. วางท่อระบายน้ า 2 จุดๆละ 6 ท่อน 
(ตามแบบ อบต.) เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

  3. หน้าท่ี 43 ล าดับท่ี 4 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ ท่ี 3   
บ้านหนองกอก  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากนา นางทองใบ  ปิติธาโน ถึง นานายสกล  ปิดตาลาโพธิ์ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 590.00 ม. หนา 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากนา นางทองใบ  ปิติธาโน ถึง นานายสกล  ปิดตาลาโพธิ์ 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 590.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทาง
ช่าง 

  4. หน้าท่ี 44 ล าดับท่ี 8 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ ท่ี 5   
บ้านแวงยาง  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากโรงเรียนแวงยาง – กุดตะเข้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากโรงเรียนแวงยาง – กุดตะเข้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 
ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

  5. หน้าท่ี 45 ล าดับท่ี 13 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ท่ี 13   
บ้านศรีสวัสด์ิ  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากร้านค้าชุมชน ถึง นานางปราณี  ทองชา กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หนาเฉล่ีย 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากร้านค้าชุมชน ถึง นานางปราณี  ทองชา กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดจะแก้ไขรายงานงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
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เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 21 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  การ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี 7  สิงหาคม  2563 ผมขอมติ
ท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 7  
สิงหาคม 2563 

ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  รับรอง    20 เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 7 
สิงหาคม  2563 จ านวน 76 หน้า โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

  1. หน้าที่ 43 ล าดับที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 2   
บ้านสนาม  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากบ้านนางพิสมัย ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางลามี กวดนอก กว้าง      
4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางลามี กวดนอก กว้าง      
4.00 ม. ยาว 55.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

  2. หน้าที่ 43 ล าดับที่ 3 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 2   
บ้านสนาม  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นางบุญมี  ปิติทาโน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 590.00 ม. หนา 1.00 ม. วางท่อระบายน้ า 2 จุดๆละ 6 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.) 

  แก้ไขเป็น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นางบุญมี  ปิติทาโน กว้าง 
4.00 ม. ยาว 590.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. วางท่อระบายน้ า 2 จุดๆละ 6 
ท่อน (ตามแบบ อบต.) เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

  3. หน้าที่ 43 ล าดับที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 3   
บ้านหนองกอก  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากนา นางทองใบ  ปิติธาโน ถึง นานายสกล  ปิดตาลาโพธิ์ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 590.00 ม. หนา 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากนา นางทองใบ  ปิติธาโน ถึง นานายสกล  ปิดตาลาโพธิ์ 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 590.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิค
ทางช่าง 
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  4. หน้าที่ 44 ล าดับที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 5   
บ้านแวงยาง  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากโรงเรียนแวงยาง – กุดตะเข้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 
ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากโรงเรียนแวงยาง – กุดตะเข้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

  5. หน้าที่ 45 ล าดับที่ 13 โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 
13   บ้านศรีสวัสด์ิ  เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) แก้ไขจาก 

  เดิม จากร้านค้าชุมชน ถึง นานางปราณี  ทองชา กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 

  แก้ไขเป็น จากร้านค้าชุมชน ถึง นานางปราณี  ทองชา กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. เนื่องจากเป็นศัพท์เทคนิคทางช่าง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เร่ือง   เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1  การพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 การรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมติ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิ
ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลง
หลักการและเหตุผล ครับ  

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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     ส่วนที่ 1  
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

 
ค าแถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชอีกครั้งหนึ่ ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 29  กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 25,548,423.65  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 13,476,442.06 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,378,202.70 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ 
รวม 203,733.00 บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 
28,052.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง  จ านวน 29,742,881.55 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จ านวน  159,328.25   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน  118,193.60   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน    76,911.44    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน   386,927.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน     12,605.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     จ านวน          0.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 13,602,795.26 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             จ านวน 15,386,121.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                จ านวน     714,976.00  บาท 
  (3) รายจ่าย จ านวน 25,122,517.64  บาท 
   งบกลาง             จ านวน  9,246,659.00  บาท 
   งบบุคลากร            จ านวน  9,043,335.00  บาท 
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   งบด าเนินงาน            จ านวน  5,441,623.64    บาท 
   งบลงทุน    จ านวน      387,900.00   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น          จ านวน                 0.00   บาท 
   งบเงินอุดหนุน    จ านวน   1,003,000.00    บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จ านวน        714,976.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 2,472,709.75 บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน 0.00 บาท 
      

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายรับจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2563 
รายได้จัดเก็บเอง     
    หมวดภาษีอากร  553,546.54 640,500.00 660,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

126,800.60 298,000.00 244,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 116,724.08 82,000.00 100,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

531,035.00 681,600.00 660,000.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,051.00 31,120.00 21,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน 16,615.00 45,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง     1,364,772.22 1,778,220.00 1,705,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 19,158,820.32 18,707,225.00 20,260,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
19,158,820.32 18,707,225.00 20,260,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,527,568.00 21,514,555.00 20,035,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
17,527,568.00 21,514,555.00 20,035,000.00 

รวม 38,051,160.54 42,000,000.00 42,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ     
    งบกลาง  10,351,465.20 11,644,283.00 12,333,462.00 
    งบบุคลากร 10,415,826.00 14,259,510.00 14,737,860.00 
    งบด าเนินงาน 7,996,339.24 9,896,807.00 10,235,178.00 
    งบลงทุน 2,711,785.00 4,505,400.00 2,986,500.00 
    งบเงินอุดหนุน 1,648,208.82 1,694,000.00 1,707,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ     33,123,624.26 42,000,000.00 42,000,000.00 
รวม 33,123,624.26 42,000,000.00 42,000,000.00 

 
     ส่วนที่ 2  

ข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

     
    บันทึกหลักการและเหตุผล 
   ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช   อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
  แผนงานบริหารทั่วไป 12,052,240 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 604,200 
ด้านบริหารชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 5,231,518 
  แผนงานสาธารณสุข 1,844,860 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,288,280 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,308,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 600,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,655,980 
  แผนงานการเกษตร 763,760 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,247,700 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
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  แผนงานงบกลาง 12,333,462 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 

 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้แถลงหลักการและ
เหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 
ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญครับ 

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

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  กระผมขอแสดงความคิดเห็นในการจัดท าโครงการต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราชในปีท่ีผ่านมา เช่น โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้จริง แต่ในส่วนของวิธีการในการ
ด าเนินโครงการท่ีมีลักษณะการใช้จิตอาสามาร่วมในโครงการโดยไม่มีค่าตอบแทน 
นั้นเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดภาระแก่ผู้น าชุมชน จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาด้วย 

  ขอต้ังข้อสังเกตในส่วนของงบในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในร่าง
ข้อบัญญัติท่ีเสนอมานี้ลดน้อยลงกว่าปีท่ีผ่านมา แต่ในส่วนงบประมาณในการจ้าง
เหมาบริการฯในปีนี้มีเพิ่มมากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบให้งบประมาณด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในปีนี้ลดลง 

  ขอต้ังข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ต่างๆในปีท่ีผ่านมาว่าท่ีต้ังงบประมาณไว้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังหมดแล้ว
หรือไม่ บางรายการมีการตั้งไว้สูงเกินไป บางครั้งต้ังงบประมาณไว้ก็ไม่มีการเบิกจ่าย 
เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ทุกปี 

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

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  กระผมขอสอบถามในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

  เรื่องท่ี 1 ในส่วนท่ี 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วน 1. สถานะการคลัง ข้อ 1.1.4 รายการท่ี
ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 
203,733.00 บาท และ ข้อ 1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม  28,052.00 บาท นั้น มีโครงการใดบ้าง 
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  เรื่องท่ี  2 ข้อต้ังข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดในการต้ังงบประมาณในปีนี้มี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเป็นแผนงานท่ีไม่เคยปรากฎในข้อบัญญัติ
งบประมาณในปีท่ีผ่านมา การแยกแผนงานเช่นนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ประธานสภาฯ  เชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช 

  ในการต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่างท่ีต้ังไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ.2564 นั้น เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งแผนงานต่างๆจะเ ช่ือมโยงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามหนังสือส่ังการครับ 

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

นายฉวี  แสงประเสริฐ   เรี ยนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯครับ กระผม            
นายฉวี  แสงประเสริฐ ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง 

  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 ท่ีท่านนายกฯ
เสนอมาในครั้งนี้ หน้าท่ี 71/105 โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก   
หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง จ านวน 106,000 บาท เป็นโครงการท่ีสภาฯได้มีมติอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเกรงว่างบประมาณจะ
ซ้ าซ้อนกัน ก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณาใช้งบประมาณจากท่ีสภาฯอนุมัติในคราวท่ีแล้ว
มาก่อนครับ 

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

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ขอสอบถามผู้บริหารฯว่าโครงการท่ีสภาฯได้อนุมัติให้กันเงินในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้นได้ด าเนินการไปท้ังหมดหรือยัง 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา ส.อบต.ม.8 เชิญครับ 

นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง 

  ขอสอบถามผู้บริหารฯว่าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้
ด าเนินการไปท้ังหมดหรือยัง ขอให้ ผู้บริหารฯเร่งกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะถนน เนื่องจากเป็นโครงการท่ีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ขอให้
เร่งด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนด้วย 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม สมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
ความแตกต่างกับข้อบัญญัติงบประมาณในปีท่ีผ่านมา จะเห็นว่ามีข้อแตกต่าง
ระหว่างเงินเดือนของฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ซึ่งฝ่ายการเมืองยังคงเท่าเดิม 
แต่เงินเดือนของฝ่ายประจ าเพิ่มขึ้นจึงอาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้งบประมาณในการ
พัฒนาของหมู่บ้านต่างๆลดลง  

  ในการด าเนินโครงการต่างๆของอบต. ขอฝากให้ผู้บริหารช่วยช้ีแจงการใช้
งบประมาณด้วยว่ามีเงินเหลือจากโครงการต่างๆเท่าใด จะตกเป็นเงินสะสมไป
เท่าใด ขอให้ผู้บริหารบริหารงบประมาณต่างๆให้อยู่ในจ านวนท่ีแต่ละโครงการใช้
จริง เพื่อจะได้บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และจะได้ไม่เป็นการเสียโอกาส
ท่ีจะน างบประมาณไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 

  ขอต้ังข้อสังเกตความแตกต่างของการต้ังงบประมาณกับปีท่ีผ่านมา เช่น     
ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ท่ีเพิ่มขึ้นโดยไม่สมเหตุสมผล ก็ต้องการฝากให้ผู้บริหารให้
ค านึงถึงงบประมาณท่ีจะใช้ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน เช่น 
แผนงานสาธารณสุข มีการตั้งงบประมาณลดลง แต่งานรักษาความสงบภายใน กลับ
มีการตั้งงบประมาณเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตัว ขอฝากให้ผู้บริหารพิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช 

  ในส่วนท่ีท่านสมาชิกฯต้ังข้อสังเกตในส่วนของแผนงานรักษาความสงบ
ภายในท่ีมีงบประมาณเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของแผนงานท าให้
โครงการต่างๆซึ่งเดิมเคยต้ังงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารท่ัวไป แต่ในปีนี้ได้มี
การย้ายไปต้ังไว้ในแผนงานรักษาความสงบภายในแทนเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ
ซักซ้อม จึงท าให้งบประมาณท่ีต้ังไว้ดูเหมือนว่าจะเพิ่มข้ึนแต่จริงๆแล้วเป็นโครงการ
เดิมท่ีเคยต้ังไว้ในงบประมาณปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้ในส่วนของแผนงานรักษาความ
สงบภายในยังมีการตั้งงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม 2 คน เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการต้ังงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแยกออกไปจากส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
และไม่มีพนักงานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพียงพอ เช่น พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานจับสายดับเพลิง หากเกิดเหตุ        
สาธารณภัยข้ึน และมีการต้ังงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล คือ โครงการจิต
อาสาป้องกันภัยพิบัติซึ่งจะจัดโครงการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ท่ีหอประชุม
อ าเภอยางสีสุราช 

  ส่วนโครงการหลายๆโครงการก็มีการปรับลดงบประมาณตามท่ีเคยได้
เบิกจ่ายจริง เช่น โครงการอบรมป้องกันการทุจริต เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.
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2563 ต้ังไว้ 20,000 บาท ในปีนี้ก็ต้ังงบประมาณลดลงเหลือเพียง 10,000 
บาท 

  ในส่วนของงบลงทุนก็มีการต้ังงบประมาณตามนโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารจัดการขยะในต าบลยางสีสุราช ซึ่งจะต้ังงบประมาณไว้ในส่วนของแผนงาน
เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะ 
จ านวน 500,000 บาท และโครงการก่อสร้างโรงเรือนท่ีพักและคัดแยกขยะ 
จ านวน 500,000 บาท ซึ่งรวมเป็นงบประมาณท้ังส้ิน 1,000,000 บาท 

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

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ในการท่ีสมาชิกฯทุกท่านเร่งให้ผู้บริหารฯเร่งรัดในการด าเนินโครงการต่างๆ 
เนื่องจาก 

  ข้อต้ังข้อสังเกต หน้า 85/105 หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 3) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตอบต.ยางสีสุราช 
จ านวน 1 งานๆละ 8,300 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 99,600 บาท ขอให้
ท่านผู้บริหารชี้แจงการตั้งงบประมาณดังกล่าวด้วยว่าเป้นลักษณะอย่างไร 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ขอช้ีแจงเรื่องการตั้งงบประมาณในการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้า
สาธารณะในเขตอบต.ยางสีสุราช จ านวน 1 งานๆละ 8,300 บาท จ านวน 12 
เดือน เป็นเงิน 99,600 บาท เป็นการจ้างบุคคลเพื่อดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะในเขต อบต. ซึ่งเดิมในปีท่ีผ่านมาเคยจ้าง 2 คน แต่ในปีนี้มีการจ้างเพียง 
1 คน ครับ 

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

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ 
ครับ กระผม สมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ข้อต้ังข้อสังเกตในหน้าท่ี 9/105 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต้ังไว้ 28,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 เครื่องค่าเช่าเดือนละ 2,400 บาท จ านวน 12 เดือน นั้น หาก
ซื้อเป็นครุภัณฑ์จะมีความคุ้มค่ากว่าหรือไม่ 

  ประเด็นท่ี 2 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5) ค่าจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยามรักษาความสงบเรียบร้อยส านักงาน อบต. ต้ังไว้ 
99,600 บาทตามเดินมีการจ้างอย่างไร กระผมเห็นว่าในเดือนนี้มีการจ้างจ านวน 
2 คน ขอให้ช้ีแจงด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช 

  ในหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (2) ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ต้ังไว้ 28,800 บาท ซึ่งโดยปกติการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนั้นจะรวมถึง 
ค่าหมึก ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาด้วย ซึ่งจะไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับ อบต. 
ในอัตราเดือนละไม่เกิน 5,000 แผ่น ซึ่งต้ังงบประมาณตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย ข้อดีของการเช่าคือเราไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร และไม่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดยผู้ให้
เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

  ประเด็นท่ี 2 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5) ค่าจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยามรักษาความสงบเรียบร้อยส านักงาน อบต. ต้ังไว้ 
99,600 บาท นั้น ในส านักงาน อบต.จะมีการจ้างเพียง 1 คน และในส่วนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางสีสุราช จะมีการจ้างเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางสีสุราชอีก 1 คน ซึ่งใช้งบประมาณคนละส่วนกัน 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ ส.อบต.ม.3 เชิญครับ 

นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ 
ดิฉัน นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ  ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก 

  ขอเรียนถามท่านผู้บริหารเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาขน ในเรื่องภัยแล้งของหมู่ท่ี 3 บ้านหนองกอก ผู้บริหารเคยให้
สมาชิกฯด าเนินการแจ้งหนังสือขอให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก้ได้
ด าเนินการประชุมในระดับชุมชนและส่งหนังสือไปอบต.แล้ว เพราะเหตุใดจึงอ้างว่า
ไม่สามารถท าได้เนื่องจากไม่มีในแผน 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายเสรีชัย  ปิติทโน รององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ขอเรียนช้ีแจงท่ีประชุมเกี่ยวกับระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครับ ในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย หากไม่มีการด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้นก็จะตกเป็น
เงินสะสม แต่หากมีการก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนหรือใช้วิธีการกันเงินเหล่ียมปีก็จะท าให้
งบประมาณไม่ตกไป ถึงแม้ว่างบประมาณจะตกไปก็เป็นอ านาจของสภาฯในการ
อนุมัติให้ด าเนินโครงการต่อไปอีกครั้งได้ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา ส.อบต.ม.8 เชิญครับ 
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นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง 

  จากท่ีท่านรองปลัดช้ีแจงมาก็ขอให้ท่านผู้บริหารเร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
โครงการต่างๆไว้งบประมาณจะได้ไม่ตกไปเป็นเงินสะสมอีกครั้งครับ 

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

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ 
ครับ กระผม สมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ขอต้ังข้อสังเกตในหน้าท่ี 14/105 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ จ านวน 100,000 บาท เป็นโครงการในลักษณะใดครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช 

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ จ านวน 
100,000 บาท เป็นโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและนโยบายของผู้บริหาร เป็นการจัดภายนอกสถานท่ีซึ่งอาจะเป็นวัด และ
มีการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ  

ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา 12.00 น. แจ้งขอพักการประชุม  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

พักการประชุม  12.00 – 13.00 น. 

 

เร่ิมการประชุม  13.00 น. 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและ
เหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อีก
หรือไม่ เชิญครับ 

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

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

   ประเด็นท่ี 1 ขอสอบถามเกี่ยวกับการต้ังงบประมาณในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซึ่งมี
การต้ังงบประมาณไว้ทุกปี แต่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ไม่มีการตั้งงงบประมาณไว้ หากถนนมีการช ารุดเสียหาย
จะมีงบประมาณในส่วนใดมาซ่อมแซมหรือไม่ 

  ประเด็นท่ี 2 ในหน้าท่ี 73/105 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด       
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 500,000 บาท เพราะ
เหตุใดจึงต้ังงบประมาณดังกล่าวไว้ เนื่องจากในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 มีการขอมติ  
ท่ีประชุมในการจัดท าบันทึกข้อตกลง MOU เรื่อง ความร่วมมือการจัดต้ังศูนย์ก าจัด
มูลฝอยกลุ่มพื้นท่ีท่ี 5 ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล       
ยางสีสุราชเป็นสมาชิกร่วมด้วย โดยมีการจัดต้ังศูนย์ก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบล
พยัคฆภูมิพิสัยท่ีมีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ และสมาชิก
กลุ่มจะน าขยะไปก าจัดท่ีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย  และในการก่อสร้างเตาเผา
ขยะน่าจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่านี้ งบประมาณเพียงเท่านี้น่าจะ
ไม่สามารถก่อสร้างได้ เมื่อเทียบกับเตาไฟฟ้าเมรุของวัดยังใช้งบประมาณเกือบล้าน
บาท ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

  ประเด็นท่ี 3 ในหน้าท่ี 73/105 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด       
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย โครงการก่อสร้างโรงเรือนท่ีพักและคัดแยกขยะ จ านวน 
500,000 บาท กระผมเห็นด้วยท่ีจะมีการก่อสร้างโรงเรือนท่ีพักและคัดแยกขยะ 
เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะไปเพื่อก าจัดท่ีเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย
จัดไว้ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอเรียนช้ีแจงในประเด็นการตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ จ านวน 500,000 บาท สืบเนื่องจากการประชุมส่วนราชการเรื่องเกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะในเดือนท่ีผ่านมาท่ีจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องความร่วมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
หรือ 5 Cluster ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชอยู่ใน Cluster 5 หรือกลุ่ม
ท่ี 5 ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย มีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นเจ้าภาพหลัก มี
เครือข่ายประกอบด้วย อปท.ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ าเภอยางสีสุราช 
ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นเจ้าภาพหลัก (เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย) ก็ได้แสดง
ความเห็นยอมรับว่าการก่อสร้างเตาเผาขยะตามรูปแบบ Cluster นั้นยังไม่มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดด าเนินการได้ส าเร็จ จึงเป็นไปได้ยากท่ีเทศบาลต าบลพยัคฆ
ภูมิพิสัยจะด าเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะได้  

  ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จึงได้ต้ังงบประมาณใน
การก่อสร้างเตาเผาขยะ และโรงเรือนท่ีพักและคัดแยกขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะใน
ต าบลยางสีสุราช ส่วนในเรื่องงบประมาณท่ีต้ังไว้ในการก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 
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500,000 บาท เป็นราคาท่ีได้สอบถามจากเจ้าของลิขสิทธิ์เตาเผาขยะไร้มลพิษ ซึ่ง
กระผมได้เคยไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดน่านจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 
500,000 บาท และด้วยเนื่องจากมีการจดสิทธิบัตรในการก่อสร้างเตาเผาขยะท า
ให้เราไม่สามารถน าแบบดังกล่าวมาก่อสร้างเองได้  

  ในส่วนของโรงเรือนท่ีพักและคัดแยกขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ
ท่ีจะเข้าสู่เตาเผาขยะให้น้อยลง 

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

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ประเด็นท่ี 1 ขอต้ังข้อสังเกตในการบริหารงานโครงการต่างๆในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ท่ีผ่านมาหลายๆโครงก ารมีการ
ด าเนินการท่ีล่าช้าเกินไป เช่น โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซล ซึ่งในตอนนี้
เหลือเพียงแค่ประมาณ 2 เดือนก็จะหมดปีงบประมาณแล้วก็ยังไม่มีการด าเนินการ ก็
ให้ท่านผู้บริหารเร่งด าเนินการให้ทันเพื่อท่ีโครงการจะไม่ตกไป 

  ประเด็นท่ี 2 ในการตั้งงบประมาณในหน้าท่ี 77/105 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์  จ านวน 130,000 บาท และค่าวัสดุการกีฬา จ านวน 
70,000 บาท เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไร 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช เชิญครับ 

นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง  นักวิชาการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ขอช้ีแจงในประเด็นท่ี 2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์  จ านวน 130,000 บาท จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
จ าเป็น เป็นต้น ฯลฯ ส่วนค่าวัสดุกีฬา จ านวน 70,000 บาท จะเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้านในเขต อบต. และส าหรับอบต. ในการซ้อมกีฬาก่อนการ
แข่งขัน  

ประธานสภาฯ  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ในส่วนของการบริหารงานของท้องถิ่นในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆการจัดซื้อจัดไม่ว่าจะเป็นโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรือโครงการท่ีไม่ใช่
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โครงการพื้นฐานทุกโครงการจะต้องด าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การด าเนิน
โครงการต่างๆจะต้องอยู่ในห้วงเวลา จึงอาจท าให้การด าเนินการจะล่าช้าไปบ้าง แต่
ผู้บริหารจะพยายามเร่งขับเคล่ือนโครงการต่างๆให้โดยเร็วเพื่อไม่ให้งบประมาณตก
ไปครับ 

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

นายนายสมปอง  แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายสมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ประเด็นท่ี 1 หน้าท่ี 16/105 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป     
ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท ท่ีต้ังไว้มีจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนชุมชน     
ยางสีสุราชด้วยหรือไม่  

  ประเด็นท่ี 2 หน้าท่ี 72/105 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ    
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (3) ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดถนน ต้ังไว้ 50,000 บาท เป็นการจ้างในลักษณะใด  

ประธานสภาฯ  เชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ยางสีสุราช ช้ีแจง 
เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
ยางสีสุราช 

  ขอเรียนช้ีแจงประเด็นท่ี 1 ค่าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชไม่
เคยจ่ายค่าไฟฟ้าให้โรงเรียนชุมชนยางสีสุราช แต่เคยมีการช าระค่าไฟฟ้าส่องสว่าง
ของ อบต.ซึ่งเคยติดต้ังมิเตอร์อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนยางสีสุราช และใน
ปัจจุบันได้ย้ายมิเตอร์ออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชแล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
อบต.ยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ขอเรียนช้ีแจงในประเด็นท่ี 2 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดถนน ต้ังไว้ 
50,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลค่ะ 

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

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ขอสอบถามเรื่องการกันเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการ
เบิกจ่ายไปหมดแล้วหรือยัง 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ยางสีสุราช ช้ีแจง 
เชิญครับ 

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

  ขอเรียนช้ีอแจงในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีสภาฯได้อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเหล่ีอมปีนั้น ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปท้ังหมดแล้ว ท้ังใน
ส่วนของการกันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ และการกันเงินแบบไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ ส่วนเงินท่ียังไม่ได้มีการเบิกจ่าย 203,733.00 บาท 
และ 28,052.00 บาทนั้น เป็นยอดเงินท่ีเหลือจ่ายจากโครงการท่ีได้ด าเนินการไป
แล้ว ซึ่งมีการผิดพลาดในการตัดเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ยอดเงิน
งบประมาณท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายสูงกว่าท่ีเป็นจริง ซึ่งมียอดเงินเกินมา 198,000 บาท 
มีส่วนเงินท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน  5,733 บาท
ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่การตัดยอดเงินงบประมาณจะปรับปรุงในระบบตอนส้ิน
ปีงบประมาณโดยอัตโนมัติค่ะ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ขอสอบถามเรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ได้หรือไม่ครับ เนื่องจาก
เกรงว่าหากถนนช ารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น น้ าท่วม ถนนขาด จะไม่มี
งบประมาณมาใช้ด าเนินการซ่อมแซม 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านท่ีช ารุดนั้น สามารถใช้งบประมาณในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
รายการส ารองจ่าย มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการละเหตุผลแห่งร่าง  
ข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง       
เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
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เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 21 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1            
เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ผมขอมติท่ีประชุมโดย
การยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ท่ีประชุม
 ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 

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

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 เวลา 14.00 น.       

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45  วรรคท่ี 3  ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงรับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ดังนั้น ในการตอนต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เชิญครับ 

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

  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่านครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 ท่าน ตามท่ีนายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เสนอ 
เชิญครับ 
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นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผม นายฉวี  แสงประเสริญ ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง 

  กระผมขอรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
จ านวน 3 ท่าน ตามท่ีนายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เสนอครับ 

นายสมพร  ยอดไธสง  เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผม นายสมพร  ยอดไธสง ส.อบต.ม.4 บ้านกุดตะเข้ 

  กระผมขอรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
จ านวน 3 ท่าน ตามท่ีนายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เสนอครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มี จะถือว่าท่ีประชุมมีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ท่าน 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  

  ที่ประชุมมีมติก าหนดให้ มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ท่าน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ในขั้นตอนต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 107  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
มีผู้รับรอง  

   ในการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติตามมติท่ีประชุมจ านวน 3 ท่าน 
โดยเสนอโดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายสิม  ปิดตาทะเนา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสิม  ปิดตาทะเนา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง 

  ผมขอเสนอช่ือ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 

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

  ผมขอรับรองการเสนอ ช่ือ นายบรรฬุ  โพธิ์ แสงดา ส .อบต.ม.11             
บ้านหนองวัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 

นายด ารง  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายด ารง  ปิดตานัง ส.อบต.ม.1 บ้านยางสีสุราช  
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  ผมขอรับรองการเสนอ ช่ือ นายบรรฬุ  โพธิ์ แสงดา ส .อบต.ม.11             
บ้านหนองวัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกจะ
ถือว่าท่ีประชุมมีมติให้ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  

  ที่ประชุมมีมติให้นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 โดยมี นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2    
บ้านสนาม และนายด ารง  ปิดตานัง ส.อบต.ม.1 บ้านยางสีสุราช เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ในการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติตามมติท่ีประชุมจ านวน 3 ท่าน 
โดยเสนอโดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายทองสุข  ปิติธาโน ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก 

  ผมขอเสนอช่ือ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส .อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 

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

  ผมขอรับรองการเสนอช่ือ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 

นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน   นาง
จุฬาลักษณ์  ปิดตานะ ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก  

  ดิฉันขอรับรองการเสนอช่ือ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีกจะ
ถือว่าท่ีประชุมมีมติให้ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 



24 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  

  ที่ประชุมมีมติให้นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2 โดยมี นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง              
ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม  และนางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ ส.อบต.ม.3             
บ้านหนองกอก เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ในการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติตามมติท่ีประชุมจ านวน 3 ท่าน 
โดยเสนอโดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

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

  ดิฉันขอเสนอช่ือ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

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

  ดิฉันขอรับรองการเสนอช่ือ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

นางบุญเพ็ง  ย าปันกึ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน          
นางบุญเพ็ง  ย าปันกึ ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม 

  ดิฉันขอรับรองการเสนอช่ือ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีกจะ
ถือว่าท่ีประชุมมีมติให้ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ ชัย  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

 

 

 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  

  ที่ประชุมมีมติให้นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 โดยมี นางจ าปี  จันทร ส.อบต.ม.5 บ้านแวง
ยาง  และนางบุญเพ็ง  ย าปันกึ ส.อบต.ม..7 บ้านหนองดุม เป็นผู้รับรอง 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ได้แก่ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รอง
ประธานสภาฯ และ ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2 ได้แก่ นายสมปอง  แขนงแก้ว           
ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ได้แก่ นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต. ม.
10 บ้านโพธิ์ชัย     

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เลขานุการสภาฯ  

  ขอแจ้งนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติท้ังสามท่านเพื่อประชุมในการเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 หลังจาก
การประชุมสภาฯครั้งนี้ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้เราได้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ี   
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิก        
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

  ซึ่งต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซ่ึงการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงรับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ซ่ึงจะนับต้ังแต่เวลา 14.00 น.ของ วันที่ 7 สิงหาคม 2563  โดย
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี ้

  ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  ในอาทิตย์ที่  9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น.  
  ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
  หากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบัญญัติฯก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ (ตามแบบฟอร์มเสนอ
ญัตติ) โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ หรือมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน ในวัน
เสาร์ท่ี 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในอาทิตย์ท่ี  9 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 -16.30 น. และในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ระหว่าง       
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
ยางสีสุราชณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสี สุราช เพื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จพร้อมรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 12  สิงหาคม 2563 เพื่อให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณาวาระท่ี 2 การการแปรญัตติ และวาระท่ี 3 การลงมติ 
ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นค าแปรญัตติ
หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นค าแปร
ญัตติ ผมขอนัดการประชุมในวาระท่ี 2 การพิจารณาแปรญัตติ ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ท่ี 14  สิงหาคม 
2562 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เชิญครับ 

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

  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ด าเนินโครงการต่างในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น ประชาชนมีความยินดีท่ีจะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าของ
ต าบลยางสีสุราชของเรา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประกอบกับพื้นท่ีต าบลยางสีสุราชไม่มีคลองชลประทานผ่านจึงประสบปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งมาเป็นเวลานาน แต่โครงการขุดลอกเช่ือมหนองดุม -หนอง
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หน่อง ซึ่งด าเนินการไปแล้วในช่วงนี้มีฝนตกท าให้ ดินไหลปิดปากท่อท าให้น้ าไม่
สามารถไหลจากหนองดุมไปหนองหน่องได้ ขอให้ผู้บริหารเร่งด าเนินการแก้ไขด้วย
ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร ส.อบต.ม.6 เชิญครับ 

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

  ขอให้ผู้บริหารเร่งด าเนินโครงการทุกโครงการท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสภาไปคราวก่อนหน้านี้โดยเร็วเนื่องจากใกล้จะหมดปีงบประมาณแล้ว และ
ขอให้ผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช
ก ากับดูแลพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางจ าปี  จันทร ส.อบต.ม.5 เชิญครับ 

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

  ขอฝากใหผู้้บริหารด าเนินการแก้ไขเรื่องน้ าประปา เนื่องจากบางวันไหลบาง
วันไม่ไหล บางวันไหลมาก็มีความขุ่นมาก ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ ส.อบต.ม.3 เชิญครับ 

นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก 

  เรื่องท่ี 1 ขอสอบถามเรื่องโครงการติดต้ังโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการเจาะน้ า
บาดาลของหมู่ท่ี 3 บ้านหนองกอก ท่ีเคยเสนอไว้ยังสามารถด าเนินการได้อยู่หรือไม่ 

  เรื่องท่ี 2 ฝายบล็อกคอนเวิทส์ท่ีด าเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่นานมานี้ 
ขณะนี้ฝนตกมากท าให้ถนนพังขอให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วยค่ะ 

  เรื่องท่ี 3 เรื่อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีช ารุดซึ่งกองช่างได้ออกไปส ารวจ
แล้วจะด าเนินการซ่อมแซมได้เมื่อใด 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ประเด็นแรก โครงการขุดลอกเช่ือมหนองดุม – หนองหน่อง ผู้บริหารได้
เสนอของบประมาณโครงการโครงข่ายน้ าฯไปยังส่วนกลางตามนโยบายของรัฐบาล 
(งบ 400,000 ล้าน) ไปแล้ว ตอนนี้รอการตอบรับงบประมาณอยู่ครับ 

  ประเด็นท่ี 2 เรื่องโครงการติดต้ังโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการเจาะน้ าบาดาลของ
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกอก ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และได้
สอบถามประชาชนในพื้นท่ีท่ีแล้วว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือรอก่อนได้หรือไม่
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เนื่องจากยังมีพื้นท่ีอื่นท่ีมีปัญหาเร่งด่วนกว่า จึงยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ครับ 

  ประเด็นท่ี 3 ฝายคอนเวิทส์ท่ีเพิ่งก่อสร้างไปท่ีเกิดการช ารุดนั้น ยังอยู่ในช่วง
ประกันสัญญา จะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการแก้ไขให้ครับ 

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

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

  ขอแจ้งปัญหาท่ีเกิดจากการขุดคลองรับน้ าใหม่ท่ีขุดไม่ต่อเนื่อง ในขณะนี้ฝน
ตกมาก อาจเกิดปัญหาน้ าล้นจากคลองท่ีขุดอาจท าให้ชาวบ้านในพื้นท่ีใกล้เคียง
เดือดร้อนได้ ขอให้ผู้บริหารจัดหางบประมาณมาด าเนินการต่อให้ถึงโรงพยาบาล
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางบุญเพ็ง  ย าปันกึ ส.อบต.ม.7 เชิญครับ 

นางบุญเพ็ง  ย าปันกึ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
นางบุญเพ็ง  ย าปันกึ ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม 

  ขอแจ้งเรื่องร่องระบายน้ าจากหนองดุมไปหนองหน่องมีดินไหลมาถม ถนน
เส้นท่ีผ่านหนองดุมน้ าไหลผ่านท าให้ถนนขาดมีการน าดินไปถมเพื่อให้สัญจรผ่านได้
ช่ัวคราว ขอให้ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ขอแจงเรียนท่านสมาชิกทราบว่า หากเกิดเหตุฝนตกแล้วท าให้เส้นทาง
สัญจรไปมาไม่สามารถใช้ได้ตามปกติขอให้ท่านสามชิกฯแจ้งเป็นหนังสือพร้อมภาพ
ความเสียหายและรายช่ือผู้ได้รับความเดืดร้อนมายังองค์การบริหารส่วนต าบล    
ยางสีสุราช เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขตามระเบียบฯต่อไปครับ 

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

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

  เรื่องท่ี 1 ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างร่องล ารางและวางท่อระบายน้ า 
สระส่ีแยกศาลาประชาคมหมู่ท่ี 2 มีการตรวจรับแล้วหรือยัง กระผมมีความเห็นว่า
ในการวางระดับการไหลของน้ าไม่ถูกต้องอาจจะท าให้เกิดทรายไหลมาอุดตัน
บริเวณปากท่อระบายน้ าแล้วน้ าจะไหลผ่านได้ยาก และเนื่องจากผู้รับจ้างท่ีมีการน า
เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นท่ีท าให้ฝาท่อระบายน้ าหลายแห่งแตกช ารุด ขอให้
ผู้บริหารฯ แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการแก้ไขด้วย  
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  เรื่องท่ี 2 กระผมเห็นว่าหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางสีสุราชมี
โรงเรือนเพาะช าเก่าอยู่ กองการเกษตร อบต.น่าจะน ามาปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นักวิชาการเกษตร ช้ีแจงเชิญครับ 

นายวีระศักด์ิ  ประภาษา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายวีระศักดิ์  ประภาษา นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ในส่วนของโรงเรือนเพาะช าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงสร้างยังสามารถ
ใช้การได้อยู่ แต่ในช่วงท่ีมีฝนตกจะมีปัญหาน้ าท่วมขังน้ าไม่สามารถระบายออกได้ 
ในช่วงฤดูฝนจึงไม่ได้ด าเนินการครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางทิพย์วัลย์  พรมมร ส.อบต.ม.12 เชิญครับ 

นางทิพย์วัลย์  พรมมร   เ รี ย น ท่ า น ป ระ ธ า นสภ าฯ ท่ี เ ค าร พ  และ ท่ าน สม า ชิ ก ฯ ทุก ท่ า น                    
ดิฉัน นางทิพย์วัลย์  พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม ่

  ขอปรึกษาเรื่องโครงการของหมู่ท่ี 12 บ้านแวงใหม่ ท่ีซอยเข้าไปในซอย
หมู่บ้านซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเก่าและมีน้ าเสียขังอยู่เป็นจ านวนมากสัญจรไปมา
ล าบากเคยแจ้งผู้บริหารให้ทราบแล้วว่าขอให้ช่วยหาวิธีในการด าเนินการแก้ไขด้วย 
เพราะเป็นความเดือดร้อนของหมู่ท่ี 12 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสิม  ปิดตาทะเนา ส.อบต.ม.8 เชิญครับ 

นายสิม  ปิดตาทะเนา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสิม  ปิดตาทะเนา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง  

  ขอให้ผู้บริหารช่วยประสานกับทางหลวง 219 ช่วงปากท่อระบายน้ ามีน้ า
เซาะปูน/รอยต่อเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางจันทร์ธิมา  นนทะสี ส.อบต.ม.9 เชิญครับ 

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯ ดิฉัน นางจันทร์ธิมา  
นนทะสี ส.อบต.ม.9 บ้านยางตลาด 

  ขอเรียนสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนหน้าโรงเรียนอุ่นรักซึ่งเป็นหลุม
ขนาดใหญ่ อบต.มีแนวทางใดในการแก้ไขได้บ้างคะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจง เชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ  มรีศรี  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ขอให้ท่านสมาชิกท าหนังสือร้องเรียนพร้อมภาพถ่ายและรายช่ือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน แล้วทางอบต.จะน าหนังสือดังกล่าวไปประสานกับทางหลวงให้ครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมพร  ยอดไธสง ส.อบต.ม.4 เชิญครับ 

นายสมพร  ยอดไธสง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสมพร  ยอดไธสง ส.อบต.ม.4 บ้านกุดตะเข้ 
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  ขอใหท่้านผู้บริหารฯช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
บ้านกุดตะเข้ ท่ีช ารุดโดยเร็วด้วย เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

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

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

  ขอใหผู้้บริหารเร่งด าเนินการในการจัดหาเล่ือยยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้วย  

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

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

  ขอให้ผู้บริหารเร่งด าเนินการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดู
ฝนเกิดมีลมพัดแรงหลายช่วง ท าให้ถุงพลาสติกท่ีอยู่ในบ่อขยะปลิวไปท่ัวบริเวณท า
ให้ไม่น่ามอง ขอให้เร่งด าเนินการโดยเร็วด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครอาสาบริบาล เนื่องด้วย อบต.
ได้รับหนังสือด่วนท่ีสุดจากจังหวัดมหาสารคามเรื่อง  การรับสมัครบุคคล เพื่อเป็น 
อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นจ านวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.มีอายุไม่ต่ ากว่า 
18 ปี บริบูรณ์ 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี 3. ไม่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจ า ซึ่งนักบริบาลท้องถิ่นจะ
ได้รับค่าตอบแทน 5000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นหากท่านใดมีจิต
อาสา ท่ีรักในการดูแลผุ้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  สามารถติดต่อสมัครได้ท่ีกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคมนี้นะคะ หลักฐานในการ
สมัคร ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน รูป 1 นิ้ว 3 รูป วุฒิการศึกษา 
ส าเนาทะเบียนสมรส หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมค่ะ 

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

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม  
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  ขอเสนอความคิดเห็นในการติดต้ังเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ยางสีสุราชท่ีจัดซื้อมาใหม่ควรมีการจัดวางให้อยู่ในโซนเดียวกันกับเครื่องเล่นเดิม 
เพื่อให้เป็นสัดส่วนและสวยงาม 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายโกสน  พลไชยขา ส.อบต.ม.13 เชิญครับ 

นายโกสน  พลไชยขา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายโกสน  พลไชยขา ส.อบต.ม.13 บ้านศรีสวัสด์ิ  

  ขอให้ผู้บริหารหาวิธีทางแก้ไขปัญหาท่ีผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีแล้ว
ท าให้ถนนเดิมช ารุดแล้วไม่มาซ่อมแซมให้ ขอให้ผู้บริหารช่วยประสานให้ด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางจ าปี  จันทร ส.อบต.ม.5 เชิญครับ 

นางจ าปี  จันทร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน         
นางจ าปี  จันทร  ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง 

  ขอสอบถามกองการเกษตร เรื่องกองทุนข้าวพันธุ์ดีว่ามีการด าเนินการ
อย่างไร เนื่องจากปีนี้เลยเวลาในการหว่านข้าวแล้ว 

นายวีระศักด์ิ  ประภาษา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระศักด์ิ  ประภาษา นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบล  
ยางสีสุราช 

  ตอนนี้การบริหารจัดการกองทุนข้าวพันธุ์ดีนั้นได้โอนย้ายการบริหารจัดการ
อยู่ท่ีกลุ่มครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร ส.อบต.ม.6 เชิญครับ 

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

  ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบถึงยอดเงินของกองทุนข้าวพันธุ์ดี มียอดอยู่ท่ี 
15,000 บาท ฝากเรียนท่านสมาชิกให้เก็บเงินส่งคืนกองทุนข้าวพันธุ์ดีหลังจาก
การเก็บเกี่ยวในปีหน้าด้วยค่ะ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่อง อื่นๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าท่ี และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
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(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 
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