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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 

เม่ือ วันจันทรท่ี์ 15   เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 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 นายดํารง  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 นางจําปี  จันทร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
11 นายฉวี  แสงประเสริฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
12 นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  
13 นางบุญเพ็ง  ยําบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  
14 นายสิม  ปิดตาทะเนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
15 นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา 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 นายบุญศรี  ปิดตาระเต สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
21 นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
22 นายโกสน  พลไชยขา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13  

 
ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  
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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 ผู้อํานวยการกองคลัง  
4 นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อํานวยการกองช่าง  
5 จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าสํานักปลัด  
6 นายชาตรี  เทเวลา ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ  
7 นางอมราวดี  แสนมี ผู้อํานวยการกองสาธารณฯ  
8 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
9 นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  

10 นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  นิติกร  
11 นางเกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา   นักทรัพยากรบุคคล  
12 นางสาวศริญญา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานธุรการ   

    

เมื่อกําหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายช่ือ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง 22 คน มสีมาชิกสภาอบต.ส่งหนังสือลา
ประชุม จํานวน  1  คน  สมาชิกท่ีมาประชุมจํานวน 21 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1            
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วจึงได้ดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ประจําปี 
พ.ศ.2564 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาประชุม 

ประธานสภาฯ     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ประจําปี          
พ.ศ.2564 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางสีสุราช ลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ 

  1. นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ ส.อบต.หมู่ 3   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



3 
 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 
2563 จ านวน 58 หน้า 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารที่ได้ส่งให้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 

  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันศุกร์ท่ี  29 ธันวาคม 2563 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 

  กระผมขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 7  
สิงหาคม  2563 เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังนี้ 

  1. แก้ไข หน้าท่ี 3 สรุปมติท่ีประชุมฯ ลําดับท่ี 1  
 จาก  บ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางลามี กวดนอก 
 แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ ถึงนา นางละดี  กวดนอก  

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม่
ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจํานวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จํานวน 21 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 21 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  การ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2563  เมื่อวันอังคารท่ี 29  ธันวาคม 2563 ผม
ขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 29 
ธันวาคม 2563 

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

สรุปมติที่ประชุมฯ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2563 ในวันท่ี 29 ธันวาคม  2563 
จํานวน 58 หน้า โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

  1. แก้ไข หน้าท่ี 3 สรุปมติท่ีประชุมฯ ลําดับท่ี 1  
 จาก แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ ถึงนา นางลามี  กวดนอก 
 แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ ถึงนา นางละดี  กวดนอก  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1   กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจําปี 
พ.ศ.2564 และ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือพิจารณา ข้อ 3.1 กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2564 และ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปี พ.ศ.2565 

 เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  ข้อ 11 กําหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจําปีกี่สมัย และแต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วันกับให้กําหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน  

  โดยการกําหนดสมัยประชุม และวันประชุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ        
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ข้อ 53  ซึ่งในปีหนึ่งให้มีการ
ประชุมสมัยสามัญไม่น้อยกว่า  2 สมัย แต่ไม่เกิน  4  สมัย โดยการประชุมแต่ละ
สมัยกําหนดให้ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งมีตัวอย่างรูปแบบ ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี  16 – 30  เมษายน พ.ศ. 2564 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2563 สมัยท่ี 4 ในระหว่างวันท่ี  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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 ประธานสภาฯ ขอเชิญ บรรฬุ โพธิ์แสงดา รองประธานสภา  ครับ   

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด และรองประธานสภาฯ ขอให้
ใช้หลักเดิมเหมือนท่ีผ่านมาครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย ผมขอแก้ไข การประชุมสภาสมัย
สามัญ ท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี  16 – 30  เมษายน พ.ศ. 2564 ขอแสดงความ
คิดเห็นเป็น  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเพียงขอคิดเห็นของผมเท่านั้น                     
ถ้าหากเพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นางทิพวัลย์  พรมมร ครับ  

นางทิพวัลย์  พรมมร  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน     
นางทิพวัลย์  พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ในระหว่างวันท่ี  16 – 30  เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นด้วยค่ะ เนื่องจาก                     
1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์คะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออื่นในการกําหนดวันในสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2564 และสมัย
สามัญ ประจําปี พ.ศ.2565  สมัยท่ี 1 อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก กระผมขอมติในท่ีประชุมในการเห็นชอบ    
ในการกําหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช                    
สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565  
ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี  16 – 30  เมษายน พ.ศ. 2564 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 4 ในระหว่างวันท่ี  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

  โดยการยกมือ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง ในการเห็นชอบในการกําหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปี พ.ศ.2565  ดังนี้ 
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  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี  16 – 30  เมษายน พ.ศ. 2564 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 4 ในระหว่างวันท่ี  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

  ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้กําหนดการกําหนดวันในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ      
สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565  ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี  16 – 30  เมษายน พ.ศ. 2564 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 3 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสี สุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 4 ในระหว่างวันท่ี  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.2  เร่ือง พิจารณาการรับโอนตลาดประชารัฐ อ าเภอยางสีสุราช 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระท่ี 3.2  เรื่อง พิจารณาการรับ
โอนตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ยาง
สีสุราช สืบเนื่องจาก  คณะกรรมการตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช ได้มี การ
ประชุม การโอนตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช ซึ่งก่อนนี้การบริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ บริหารโดยคณะกรรมการตลาดประชารัฐ ซึ่งมีนายอําเภอยาง         
สีสุราช เป็นประธานกรรมการการบริหารจัดการตลาดประชารัฐ โดยได้มีมติท่ี
ประชุมว่า ให้โอนตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางสีสุราชดูแลต่อไป และในการโอนตลาดฯในครั้งนี้ได้มีงบประมาณจํานวน
หนึ่ง ซึ่งทางคณะกรรมการตลาดได้ส่งมอบให้ ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองคลังสรุป
รายละเอียดครับ  
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นางพรสวรรค์ บุญหลาย  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน     
นางพรสวรรค์ บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง  เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช  มียอดเงิน
คงเหลือสรุปเมื่อวันท่ี ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ท้ังหมด 389,089.86 บาท 
ในมติท่ีประชุมตลาดประชารัฐ ขอให้กั้นเงินไว้ปรับปรุงทางเท้า ทางเดินตลาด                 
และเทหินคลุก งบประมาณ 105,000 บาท และ มียอดเงินคงเหลือโอนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ท้ังหมด 284 ,079.86 บาท ขอช้ีแจง
รายละเอียด รายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2564 

 เดือน มกราคม 2563 

รายรับ รายจ่าย  

24,125 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ธ.ค. 62) 3,088 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน ธ.ค. 62) 466 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ธ.ค. 62) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62) 2400 

 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด (ประจ าเดือน พ.ย. 62 - ธ.ค. 62) 1000 

 ค่าจัดพิมพ์ต๋ัวตลาด 960 

 ค่าประตูพีวีซี เทาทึบ 1020 

 ค่าก๊อกนํ้า 100 

 ค่าต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุฯ 9,768 

24,125  คงเหลือ 5,022.39     19,102.61 

 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

รายรับ รายจ่าย  

24,250 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ม.ค. 63) 3,484.81 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน ม.ค. 63) 173 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ม.ค. 63) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน ม.ค. 63) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด (ประจ าเดือน ม.ค. 63) 500 

 ค่าจัดพิมพ์ต๋ัวตลาด 400 

24,250  คงเหลือ   18,192.19     6,057.81 
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 เดือน มีนาคม 2563 

รายรับ รายจ่าย  

28,128.14 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ก.พ. 63) 3,406.49 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน ก.พ. 63) 77.00 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ก.พ. 63) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน ก.พ. 63) 1200.00 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือน ก.พ. 63) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน ก.พ. 
63) 

1,000 

 ค่าไฟฟ้า 3,936.31 

 ค่าน้ําประปา 149 

 ค่าขยะมูลฝอย 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก 1,000 

 ค่าจัดซื้อหินคลุก 48,000 

 ค่าปรับเกรดดิน 1,000 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทําโรงเก็บขยะและแผงกั้นจราจร 12,005 

 ค่ากรวยจราจร *10 2,500 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (โคมถนน,สายไฟ) 3,360 

 ค่าอุปกรณ์ประปา 422 

28,128.24  คงเหลือ    52,727.66     80,855.80 

                                  

 เดือน เมษายน 2563 

รายรับ รายจ่าย  

30,065 ค่าไฟฟ้า 4,705.70 

 ค่าน้้าประปา 179 
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 ค่าขยะมูลฝอย 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานท้าความสะอาด 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอ้านวยความสะดวก 1,000 

 ค่าจัดซ้ือถังขยะ 7,960 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (เหล็กกล่องด้า,ครอบจั่ว,ลอนเล็ก) 1,745 

 ค่าจัดซ้ือแผงกั้น *8 19,200 

 ค่าสติ๊กเกอร์โลหะสะท้อนแสงสีเหลือง *64 960 

 ค่าสบู่เหลวและเจลล้างมือ 980 

 ค่าจัดพิมพ์ตั๋วตลาด 800 

 ค่าป้ายห้ามผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าตลาด 1,000 

 ค่าป้ายจุดคัดกรอง 300 

30,065  คงเหลือ 10,764.70 บาท 40,829.70 

                                เดือน พฤษภาคม 2563 

 

รายรับ รายจ่าย  

28,140 ค่าไฟฟ้า  4,318.70 

 ค่าน้ําประปา  209 

 ค่าขยะมูลฝอย  300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด  1,200 

 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด  500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก 1,000 

 ค่าจัดซื้อตาชั่ง 680 

28,140  คงเหลือ    19,932 8,207.70 

                               เดือน มิถุนายน 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
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33,620 ไม่มี  

   

33,620  คงเหลือ    3,3620  

                               เดือน กรกฎาคม 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

32,7950 ค่าไฟฟ้า (ประจ าเดือน มิ.ย.) 4,832 

 ค่าน  าประปา (ประจ าเดือน มิ.ย.) 185 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจ าเดือน มิ.ย.) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน มิ.ย.) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือน มิ.ย.) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน มิ.ย.) 1000 

 ค่าจัดพิมพ์ต๋ัวตลาด 1,760 

32,795 คงเหลือ  23,467 9,327.35 

                               เดือน สิงหาคม 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

27,420 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ก.ค.) 5359.90 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน ก.ค.) 215 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ก.ค.) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน ก.ค.) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือน ก.ค.) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน ก.ค.) 1,000 

27,420                                                  คงเหลือ 18,845.10 8,574.90 

                              เดือน กันยายน 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

29,124 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ส.ค.) 4,940.60 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน ส.ค.) 161 
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 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ส.ค.) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน ส.ค) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือน ส.ค.) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน ส.ค) 1,000 

 ค่าจัดพิมพ์ต๋ัวตลาด 800 

 ค่าทําความสะอาดรอบบริเวณตลาด 1,000 

29,124                                                  คงเหลือ 19,222.35 9,901.65 

 

                               เดือน ตุลาคม 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

24,965 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ก.ย.) 5,261.81 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือนก.ย.) 95 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ก.ย.) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน ก.ย.) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือน ก.ย.) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน ก.ย) 1,000 

 ค่าต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 9,768 

 ค่าทําความสะอาดรอบบริเวณตลาด 500 

24965 คงเหลือ 6,340.19 18624.81 

                              เดือน พฤศจิกายน 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

29,680 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน ต.ค.) 4,926.14 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน ต.ค.) 155 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน ต.ค.) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน ต.ค.) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือน ต.ค.) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน ต.ค.) 1,000 
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 ค่าดินถมรอบบริเวณตลาด 200 

29,680                                                  คงเหลือ 21,398.86 8,281.14 

                                เดือน ธันวาคม 2563 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

32,135 ค่าไฟฟ้า (ประจําเดือน พ.ย.) 4406.54 

 ค่าน้ําประปา (ประจําเดือน พ.ย.) 185 

 ค่าขยะมูลฝอย (ประจําเดือน พ.ย.) 300 

 ค่าเจ้าหน้าที่ในการเก็บตลาด (ประจําเดือน พ.ย.) 1,200 

 ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาด (ประจําเดือนพ.ย. ) 500 

 ค่าตอบแทนจราจรในการอํานวยความสะดวก (ประจําเดือน พ.ย.) 1,000 

 ค่าต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 880 

 ค่าประตูพีวีซีครีมทืบเจาะเฉพาะบานไม่รวมอุปกรณ์ 845 

 ค่าน๊อตหัวกลมผ่า 20 

 แหวน 1/2 น้ิว (4หุน) ต่อตัว 8 

 มือจับประตู 6 นิ้ว 898 บัวใหญ่ โครเมี่ยม 26 

 ค่าแรงซ่อมแซมประตูห้องนํ้าตลาด 300 

32,135                                                  คงเหลือ 22,464.46 9,670.64 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ครับ  

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม               
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่.2 บ้านสนาม กรมธนารักษ์ให้ตลาดประชารัฐ
เช่าพื้นท่ีเท่าไรครับ ขอบคุณครับ  

นางพรสวรรค์ บุญหลาย  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน    
นางพรสวรรค์ บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง กรมธนารักษ์ให้เช่าพื้นท่ี 1-0-07 
ไร่ ขอบคุณคะ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม               
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่.2 บ้านสนาม ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ได้ทราบ
ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราชขอเช่าพื้นท่ีเพิ่ม ไม่ทราบว่าดําเนินการถึง
ไหนครับ และกรมธนารักษ์ให้เช่าท้ังหมดกี่ปี อัตราค่าเช่าต่อปีเท่าไร ขอบคุณครับ 
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นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ยาง
สีสุราช องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ได้ทําหนังสือถึงอําเภอยางสีสุราช 
เสนอไปยัง กรมธนารักษ์ ปรากฏว่า กรมธนารักษ์ไม่อนุญาตให้เช่าพื้นท่ีตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราชขอไป เนื่องจากจะกันพื้นท่ีให้เอกชนเช่า ตาม
หลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ ครับ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน    
นางพรสวรรค์ บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง กรมธนารักษ์ให้เช่าท่ีดินราชพัสดุฯ
อัตรา 9,768 บาทต่อรายปี ต่อสัญญาเช่าทุกๆๆปี ถ้าหากตลาดมีโครงสร้างมี
หลังคา กรมธนารักษ์จะคิดอัตราค่าเช่าให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย เนื่องจากผมได้เป็นคณะกรรมการ
ตลาด ซึ่งนายอําเภอยางสีสุราชเป็นประธานกรรมการในท่ีประชุม นายอําเภอแจ้ง
ในท่ีประชุมว่า หากคณะกรรมการตลาดได้บริหารจัดการตลาดอยู่ ทางกรมธนารักษ์
อาจจะไม่ให้เช่าท่ีดินราชพัสดุฯเพิ่ม แต่ถ้าหากโอนตลาดประชารัฐให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางสีสุราชบริหารจัดการ กรมธนารักษ์อาจให้เช่าพื้นท่ีเพิ่ม 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราชเป็นหน่วยงานของรัฐนี้คือเหตุผล                   
ท่ีท่านนายอําเภอยางสีสุราชแจ้งในท่ีประชุมครับ ในส่วนโครงสร้างตลาดท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงพื้นตลาดประชารัฐจริง ท่านพร้อมท่ีจะหางบประมาณมาให้ตลาด
ประชารัฐของเรา ถ้าหากท่านผู้ว่าราชจังหวัดหางบประมาณมาให้ได้ นายอําเภอ
ยางสีสุราชให้ความเห็นว่าหากได้งบประมาณมาการจัดสรรงบประมาณจะง่ายขึ้น 
หากตลาดอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช จะทําให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผมขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ครับ        

นายสมปอง  แขนงแก้ว เ รี ย น ท่ านป ระ ธ านสภ า ฯ ท่ี เ คาร พ  และ สม า ชิ ก ผู้ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น                                       
ผมนายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่.2 บ้านสนาม ผมเห็นด้วยในการโอนตลาด
ประชารัฐให้องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราชดูแล ถ้าองค์การบริหารส่วนตําบล
ยางสีสุราชเข้ามาบริหารจัดการตลาด คณะกรรมการในการบริหารตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้างครับ หรือใช้คณะกรรมการบริหารตลาดชุดเดิมครับ ใน
ปัจจุบันการใช้สิทธิแม่ค้าในตลาดประชารัฐไม่มีความเป็นประชาธิปไตยบางคนก็ได้
พื้นขายของมาก บางคนก็ได้พื้นท่ีขายของน้อย ต่อหากองค์การบริหานส่วนตําบล
ยางสีสุราชได้เข้ามาบริหารจัดการตลาดต้องแบ่งพื้นท่ีให้เท่ากัน และจัดให้เป็น
ระบบมากกว่านี้ครับ ผมมีความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระ
พล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย  นี้คือเหตุผลสําคัญในการโอนตลาดให้
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องค์การบริหารส่วนตําบลยางสุราชเข้ามาดูแล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ยางสีสุราชสามารถต้ังงบประมาณในการทําโครงสร้างตลาดไว้ก่อนได้ ถ้าหากรอ
งบประมาณจากผู้ว่าฯไม่รู้จะมาวันไหน ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช
ได้เข้ามาดูแลสามารถต้ังงบประมาณไว้พัฒนาตลาดของเราได้ครับ ขออนุญาต
เพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าเราเก็บเงินตลาดได้ เราสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ไหมครับ และยอดคงเหลือท่ี
จะโอนให้องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราชเท่าไรครับ  

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นาง
พรสวรรค์ บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง ยอดคงเหลือโอนให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล 284,079.86 บาท ในการกู้เงินธนาคารขออนุญาตศึกษาระเบียบกฎหมาย
ก่อนค่ะ แต่ถ้าเป็นเทศบาลเท่าท่ีทราบคือยืมได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม                 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย ในเรื่องของการกู้เงินธนาคารเราไม่
ต้องไปสนใจครับ ตอนนี้เรารอนายกท่ีมาจากการเลือกต้ัง มาร่วมกันพัฒนาตลาด
และ จัดสรรงบประมาณมาสร้างตลาด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา  เชิญครับ 

นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา   เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสาช               
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรฬุ โพธิ์แสงดา  ส.อบต.ม.11 บ้าน
หนองวัด สืบเนื่องจากพี่น้องประชาชน ในชุมชนของเรามีสินค้าทางการเกษตรมาก
ขึ้น ท่ีผ่านมาได้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของตลาดไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเห็นเป็นรูปประ
ธรรมมากขึ้น ขอแสดงตความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ครับ        

นายสมปอง  แขนงแก้ว เ รี ย น ท่ านป ระ ธ านสภ า ฯ ท่ี เ คาร พ  และ สม า ชิ ก ผู้ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น                                       
ผมนายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่.2 บ้านสนาม ถ้าหากมีการโอนตลาดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราชดูแล คณะกรรมการบริหารจัดการตลาดผมขอ
เสนอให้มีวาระ ถ้าไม่มีวาระจะเป็นการยึดอํานาจ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 
3.2 เรื่อง พิจารณาการรับโอนตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจํานวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จํานวน 21 ท่าน ท่ีประชุมท้ังหมด 21 
เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง พิจารณาการรับโอนตลาดประชารัฐ 
อําเภอยางสีสุราช ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง พิจารณาการรับโอนตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช 
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 ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การรับโอนตลาดประชารัฐ อําเภอยางสีสุราช 

 ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.3   พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณา ข้อ 3.3 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท                       
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.    
ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ขอเพิ่มระเบียบวาระท่ี 3.3 
พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564             
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ และระเบียบวาระท่ี 3.4 พิจารณางานขุดร่องวางท่อ
ระบายน้ํา หมู่ 7 จํานวน 111 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 6 บ่อ ขอนําเข้าในท่ี
ประชุมสภา จํานวน 2 เรื่อง เข้าในระเบียบวาระท่ีประชุมสภา เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งท่ีจะเกิดขึ้นในฤดูแล้งซึ่งต้องมีการเตรียมการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง              
ในวาระท่ี 3.3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564               
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง ลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 22 ,000 บาท 
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
คือ สูบน้ําได้ 450 ลิตรต่อวินาที เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ี
กําหนด ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีกําหนด ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร 
หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้า   
ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้ 
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   โอนมาจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เนื่องจากเดิมท่ีต้ังไว้มีขนาดไม่
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จึงขอโอนมาเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3.3  พิจารณาอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในการจัดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจํานวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จํานวน 21 ท่าน ท่ีประชุมท้ังหมด 21 
เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 3.3 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท               
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติการโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 

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

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณา ข้อ 3.4 พิจารณาการขอโอนงบประมาณ             
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดร่องวางท่อระบาย หมู่ ท่ี 7 จํานวน               
111 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน  6 บ่อ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ยาง
สีสุราช องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งใน
เขตพื้นท่ีตําบลยางสีสุราชมีความรุนแรงมากขึ้น ในปีท่ีผ่านองค์การบริหารส่วน
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ตําบลได้มีแนวทางในการวางโครงข่ายน้ําเ ช่ือมจากหนองกอกไปหนองดุม                  
หนองหน่อง เพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา
ปรากฏว่ามีบางจุดท่ีน้ําไม่สามารถไหลจากคลองระบายน้ําลงสู่หนองดุมได้ จึงมี
ความเป็น เพื่อใช้โครงข่ายน้ํา สามารถเช่ือมโยงเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ําในฤดูฝน
เอาไว้ใช้ได้ ต้องการวางท่อระบายน้ําเพิ่มเติม เพื่อต้องการให้น้ําไหลลงสู่หนองดุม
เช่ือมโยงหนองหน่อง บริเวณท่ีวางท่อต่อจากพื้นท่ีผู้ช่วยแก้ว ซึ่งหากเราวางท่อ
ระบายน้ําตรงนี้ได้ น้ําจะสามารถลงสู่หนองดุมได้ทําให้หนองน้ําสามารถเช่ือมโยง
เข้าหากันได้ครับ ทางผู้บริหารจึงขอมติในท่ีประชุมสภาโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อวางท่อระบายน้ํา หมู่ 7 จํานวน 111 ท่อนพร้อมบ่อพักน้ํา 
จํานวน 6 บ่อ โดยโอนงบประมาณ จํานวน 3 รายการ 1.โครงการหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อ
รับน้ําฝน น้ําเสีย โอนจํานวน 100 ,000 บาท 2.โอนเงินเดือน นายก/รองนายก 
โอนจํานวน 109 ,700 บาท 3.โอนโครงการจัดพิธีบวงสรวงพระสีสุราช โอน
จํานวน 45,000 บาท รวมโอนงบประมาณท้ังหมด 254,700 บาท เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ โครงการขุดร่องวางท่อระบาย หมู่ ท่ี 7 จํานวน 111 ท่อน                 
พร้อมบ่อพักจํานวน 6 บ่อ จึงขอให้สภาพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ รองประธานสภา นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา ครับ        

นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช           
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบรรฬุ โพธิ์แสงดา ส.อบต.หมู่.210 บ้าน
หนองวัด ผมเห็นด้วยกับโครงการวางท่อระบาย หมู่ท่ี 7 จํานวน 111 ท่อน พร้อม
บ่อพักจํานวน 6 บ่อ ครับ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในอําเภอยางสีสุราช 
ซึ่งน้ําเป็นปัจจัยหลักในการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์มากครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ครับ        

นายสมปอง  แขนงแก้ว เ รี ย น ท่ านป ระ ธ านสภ า ฯ ท่ี เ คาร พ  และ สม า ชิ ก ผู้ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น                                       
ผมนายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่.2 บ้านสนาม ผมขอแสดงความคิดเห็นฝาก
ถึงผู้บริหารครับ ผมมีความเป็นห่วงเรื่องระดับพื้น ฝากให้ช่างตรวจความเรียบร้อย
ให้ละเอียดครับ และฝากให้ผู้บริหารดูแลผู้รับจ้างด้วยครับ ไม่มีเครื่องจักรในการ
ทํางาน แต่มารับเหมาทํางาน ผมมีความเป็นห่วงครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา ครับ        

นายสมปอง  แขนงแก้ว เ รี ย น ท่ านป ระ ธ านสภ า ฯ ท่ี เ คาร พ  และ สม า ชิ ก ผู้ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น                                       
ผมนายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา ส.อบต.หมู่.8 บ้านหนองหน่อง ผมเห็นด้วยกับโครงการ
นี้ครับ แต่ผมมีความเป็นห่วงเรื่องผู้รับเหมา เดิมผู้รับเหมาเข้าทํางานจากคลัง
สมพงษ์บริเวณนั้นไม่ได้มาตรฐานเลยครับ ชาวบ้านแจ้งว่าทํางานแบบนี้ได้อย่างไร 
ผู้ตรวจรับงานตรวจรับงานได้อย่างไร ระดับไม่ได้ครับ ฝากเน้นผู้รับเหมาด้วยครับ 
ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ โครงการนี้เป็นโครงการท่ีดีมากครับ ขอให้เน้นคุณภาพ
กับผู้รับเหมาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ครับ        
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นายสมปอง  แขนงแก้ว เ รี ย น ท่ านป ระ ธ านสภ า ฯ ท่ี เ คาร พ  และ สม า ชิ ก ผู้ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น                                       
ผมนายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่.2 บ้านสนาม ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้
ครับ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง และกักน้ําไว้ใช้ สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้จาก
ท่ีมาเคยมีปริมาณน้ํามาก ทําให้น้ําท่วมบ้านนายแก้วซึ่งมีระดับพื้นตํ่า ผมขอฝาก
ผู้บริหารถึงเรื่องระดับให้สามารถเช่ือมระดับกันจากหนองกอก ถึงหนองดุมได้ ให้
เช่ือมกันตลอดแนวจนถึงหนองดุมครับ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบทุก
ขั้นตอน ขอให้คัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีคุณภาพสามารถดูแลงานเราได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระ
พล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย ผมเห็นด้วยกับโครงการขุดร่องวางท่อ
ระบายน้ําหมู่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3.4  พิจารณาอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการขุดร่องวางท่อระบาย หมู่ท่ี 7 จํานวน 111 ท่อน พร้อมบ่อ
พักจํานวน 6 บ่อ  

เลขานุการสภาฯ แจ้งจํานวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จํานวน 21 ท่าน ท่ีประชุมท้ังหมด 21 
เสียง 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 3.4 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดร่อง
วางท่อระบาย หมู่ท่ี 7 จํานวน 111 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 6 บ่อ ผมขอมติท่ี
ประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการขุดร่องวางท่อระบาย หมู่ท่ี 7 จํานวน 
111 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 6 บ่อ  

 ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติการโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  ที่ประชุมทั้งหมด   21 เสียง 

  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
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ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ผมขอสอบถามตามรายงาน
รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 
พ.ศ.2563หน้า 19 ตามเอกสารรายงานการประชุมสภา หมวดภาษีอากร 
ประเภท ภาษีบํารุงท้องท่ี ท่ีขาดไป 3 ปี เกิดจากอะไรครับ เนื่องจากในหมู่บ้านผม
ได้มีบิทไปเรียกเก็บจํานวน 3 บิท ต้ังแต่ ปีพ.ศ.2560 – พ.ศ.2562 และ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฎิกูล ไม่มีรายรับเข้ามา  เกิดจากอะไร
ครับ และค่าธรรมเนียมเนียมอื่นๆ  - 5,165 บาท คืออะไรครับ ผมขอเสนอ
รูปแบบการจัดทํารายงานรายรับ รายจ่ายในแต่ละปี ผมขอยกตัวอย่างของปี            
พ.ศ. 2562 จัดทําได้ดีครับ เนื่องจากมีการนําเสนอสถานะทางการเงินท่ีชัดเจน 
ส่วนปีนี้ไม่มีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชุนในปี 2563 ไม่มีครับ ขอให้ทาง
ผู้จัดทํารายงานใช้รูปแบบรายงานของปี 2562 ครับ เป็นรูปแบบรายงานท่ีจัดทํา
ได้ดีครับ เพราะรายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้สภาได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค์ 
บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง ตามท่ีท่าน ส.อบต.ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง 
สอบถามเรื่อง หมวดภาษีอากร ประเภท ภาษีบํารุงท้องท่ี ปี พ.ศ.2560 2561 
เป็นการแจ้งใบเสร็จค่ะ ส่วนปี พ.ศ.2562 ได้ให้ผู้นําเก็บให้ค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียม
เนียมอื่นๆ  - 5,165 บาท เป็นรายงานท่ีปริ้นจากระบบ E-LAAS ขออนุญาต
สอบถามจากผู้ดูแลระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกครั้งค่ะ  

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ปี พ.ศ.2560 2561 ใบเสร็จ 
ส่วนปี พ.ศ.2562 ยังไม่ได้เก็บใช้ไหมครับ และการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินมี
ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้างครับ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค์ 
บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง พ.ศ.2562 ยังไม่ได้เก็บใช้คะ และถ้าหากมีไร่นา
น้อยกว่า 5 ไร่ เราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่ะ 

นางอมราวดี แสนมี เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอมราวดี 
แสนมี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ
หรือ ส่ิงปฏิกูล ในปีท่ี ผ่านมามี ผู้ประกอบการมา ต่อสัญญา จํานวน 2 ราย              
นายคงเดช มุ่งชู และนางศิริลักษ์ อรรถโยโท ต่อใบอนุญาตรายละ 5,000 บาท 
รวม 10,000 บาท อาจจะเป็นการผิดพลาดทางระบบคะ ขอบคุณค่ะ 
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นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม การปล่อยเงินกู้ของโครงการ
เศรษฐกิจชุมชุมต้องกู้ได้ไม่เกินเท่าไร ส่งคืนอย่างไร 

นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ยาง
สีสุราช องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช หลักเกณฑ์คร่าวๆคือ ให้หมู่บ้านละ
100,000 บาท โดยมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า 30 % ระบบเดิมส่งคืนภายใน 5 ปี 
หลักเกณฑ์ใหม่ให้ส่งคืนปีต่อปี การอนุมัติกู้ยืมเป็นอํานาจของผู้บริหาร เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพในรูปแบบของกลุ่ม โดยกลุ่มต้องจัดต้ังถูกต้องตามกฎหมาย หาก
ส่งคืนตามกําหนดไม่คิดดอกเบ้ีย หากผิดนัดคิดดอกเบ้ีย 75 %ต่อปี ขอนําเรียนในท่ี
ประชุมให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางพรสวรรค์ บุญหลาย ครับ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค์ 
บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง ในปี พ.ศ.2563 มีหมู่4  บ้านกุดตะเข้ หมู่ 6บ้าน
หองแปน  หมู่ 7 บ้านหนองดุม  หมู่10 บ้าโพธิ์ชัย หมู่ 13 บ้านศรีสวัสด์ิ จํานวน
ลูกหนี้ท้ัง 5 หมู่บ้านค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม  ขออนุญาตสอบถามครับ            
ประเด็นท่ี 1 หากหมู่ 2 ได้ยืมเงินโครงการดังกล่าว จํานวน 100 ,000 บาท              
ส่งทุกๆปี จํานวน 20,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท หากมีกลุ่มอื่นๆขอยืมจะ
ยืมอีกได้ไหมครับ และประเด็นท่ี 2 ในการจัดทํารายงานขอให้เพิ่มเติมใน
รายละเอียดเอกสาร คือเลขท่ีสัญญา ปีพ.ศ. ในสัญญาเงินกู้ยืมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ยาง
สีสุราช โครงการเศรษฐกิจชุมชน หากจะกู้ยืมได้อีกครั้ง ต้องชําระหนี้ท้ังหมดให้ครบ 
ถึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระ
พล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย ในการประชุมห้วงเวลา 16 -30 เมษายน 
2564 หวังว่าเราจะได้ประชุมสภากันอีกรอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายสิม ปิดตะทะเนา  เชิญครับ 

นายสิม  ปิดตาทะเนา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิม 
ปิดตาทะเนา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง ขอสอบถามได้ทราบข่าวว่ามี
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ถนนลาดยางจากศรีสวัสด์ิ ไปบ้านโนนสวรรค์ ส่วนถนนหนองดุม ไปหนองหน่อง  
จะลงงานในช่วงไหนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางพรสวรรค์ บุญหลาย ครับ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค์ 
บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง ได้เซ็นสัญญาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วคะ ในช่วงนี้รอ
แผนงานจากผู้รับจ้าง  

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม                   
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ตลาดคลองถมวันอาทิตย์
ดําเนินการถึงไหนครับ การดําเนินการจัดเก็บภาษีเปิดตลาดดําเนินการถึงไหนครับ          
และการขายทอดตลาดอาคารอบต.เก่าดําเนินการถึงไหนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน กระผมนายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช 
องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช ด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลยาง
มีอํานาจหน้าท่ีดูแลตลาด ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ สุขาภิบาล ความเรียบร้อย
ความสงบ บ่อบําบัดน้ําเสีย ส่วนการเปิด-ปิดตลาดเป็นอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอ  

 การขอใบอนุญาตปีละ 500 บาท ในส่วนปีนี้กฎกระทรวงยกเลิกค่าธรรมเนียม 
500 บาทครับ  

ประธานสภาฯ เชิญ นางพรสวรรค์ บุญหลาย ครับ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรสวรรค์ 
บุญหลาย ผู้อํานวยการกองคลัง การขายทอดตลาดอาคารเก่า เจ้าพนักงานพัสดุ 
กําลังดําเนินการจัดทําประกาศขายทอดตลาด ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ในขณะนี้เครื่องจักรกําลัง
ทํางานบนถนน 219 หน้าอบต.ยางสีสุราช การเช่ือมต่อท่อระบายหน้าตลาดมี
ปัญหามาตลอด ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการติดต่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง           
เพื่อดําเนินการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน กระผมนายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช 

 เครื่องจักรท่ีกําลังงานบนถนน 219 เพื่อปรับหน้าผิวจราจรให้ดีขึ้น ในการเช่ือมต่อ
ท่อระบายน้ํา ปรับปรุงท่อระบายน้ํา ได้สอบถามจากหมวดการทางบรบือ ไม่มี
งบประมาณ ยังไม่มีนโยบาย ท่ีผ่านมาได้ประชุมตลาด ผมได้ประสานหมวดการทาง
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หลวงให้นําหินลงหน้าตลาดเนื่องจากน้ําได้กัดเซาะ หมวดการทางหลวงให้มา
ท้ังหมด 4 รถ ผมขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางทิพวัลย์ พรมมร เชิญครับ 

นางทิพวัลย์  พรมมร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทิพวัลย์ 
พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ขอขยายเขตไฟฟ้า แถว
ดอนปู่ตา ประมาณ 3 จุด และฝ่ังทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ประมาณ 3 จุด หรือขอ
เป็นโซล่าเซลล์พอจะได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ขอนําเสนอโครงการข้าวพันธ์ดี
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว ในรายละเอียดให้ นางวิภาวัลย์ อันทะโคตร เป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร เชิญครับ 

นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นางวิภาวัลย์ 
อันทะโคตร ส.อบต.ม.6 บ้านหนองแปน การดําเนินโครงการข้าวพันธุ์ดี ใน
ปีงบประมาณ 2563 มีท้ัง 13 หมู่บ้านท่ีได้ดําเนินการกู้ยืมไป ยอดเงินในบัญชี
ธนาคาร 15,585 บาท เก็บจากสมาชิกอบต.จํานวนเงิน 9,050 บาท ยอดจาก 
นาย บรรลุ จํานวน 13,859 บาท ยอดในปัจจุบันรวม  38,595 บาท สมาชิกกู้
ซื้อข้าวพันธ์ดีท้ังหมด 15 ราย ยอดเงินกู้ไปท้ังหมด 37,500 บาท รายช่ือท้ังหมด
มอบให้นักวิชาการเกษตรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางบุญเพ็ง ยําบันกึ เชิญครับ 

นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นางบุญเพ็ง              
ยําบันกึ ส.อบต.หมู่.7 บ้านหนองดุม ขอบคุณฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของหมู่ 7 บ้านหนองดุม ได้ทําธนาคารน้ําใต้ดินให้หมู่ 7 บ้านหนองดุมค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ขอเสนอปัญหา ของหมู่ 2 บ้าน
สนาม ขอเสนอปัญหาของหมู่2 บ้านสนาม มีกล่ินเหม็นเกิดจากร่องระบายน้ํา 
ขอให้ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณในการขุดขุดลอกระบายน้ําครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมปอง
แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนามขออนุญาตสอบถาม เรื่องบ่อน้ําบาดาลพลัง
แสงอาทิตย์ ครับ ผู้รับจ้างติดต่อมาบ้างไหมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เชิญครับ 
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นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก อบต.ยาง
สีสุราช ขอตอบครับ การขอขยายเขตไฟฟ้า ของหมู่  12 ต้องตรวจสอบ            
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนครับ หากมีในแผนฯและมีงบประมาณทางผู้บริหารจะ
พิจารณาให้ครับ และท่ีสําคัญให้เขียนคําร้องมาอีกครั้ง พร้อมเขียนปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนแนบมาด้วยครับ และเรื่องบ่อน้ําบาดาลพลังแสงอาทิตย์ 
ผู้บริหารได้ดําเนินการติดตามให้แล้วครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายวีระศักดิ์  ปะภาษา เชิญครับ 

นายวีระศักด์ิ  ปะภาษา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯท่ีเคารพ
ทุกท่าน  กระผม นายวีระศักด์ิ  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร ได้จัดทําโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2564 ในการ
ดําเนินการโครงการจะมีการสํารวจ สุนัข และแมว ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้เป็น
เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลในเอกสารจะเป็นข้อมูล สํารวจ เดือน ตุลาคม เดือน
พฤศจิกายน  ข้อมูลในช่วงนั้นอาจเพิ่ม หรือลดได้ครับ ดังนั้น ขอให้ ทุกหมู่บ้าน
ยืนยันข้อมูล สุนัข แมว ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ และสุนัขและแมวได้
ลงทะเบียนในเขตตําบลยางสีสุราช จํานวน 833 ตัว และหมู่บ้านไหนไม่มี                  
อาสาปศุสัตว์ขอให้ส่งรายช่ือเข้ามาครับ เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่อง อื่นๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าท่ี และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

 

 

(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตําบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เม่ือวันที่  30  เมษายน  2564              
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 (นายวีระพล   ศรีนวล)             (นางจันทร์ธิมา นนทะสี)                 (นางทิพวัลย์  พรมมร)                 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี10                สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 9           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  12                                               
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

                                

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ที่ 2 คร้ังที่ 1                                                   
เม่ือวันที่  30  เมษายน 2564                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

เมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2564                             
 


