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  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
เมื่อ วันศุกร์ที ่ 14   เดือน  กุมภาพันธ์ 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 นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เลขานุการสภา ปลัด อบต. 
4 นายด ารง  ปิดตานัง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
5 นายบัวพา  นนทะสี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
6 นายสมปอง  แขนงแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  
7 นายทองสุข  ปิติธาโน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
8 นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
9 นายสมพร  ยอดไธสง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  

10 นางจ าปี  จันทร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
11 นายฉวี  แสงประเสริฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
12 นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  
13 นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
14 นายสิม  ปิดตาทะเนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
15 นางจันทร์ธิมา  นนทะสี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  
16 นายวีระพล  ศรีนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  
17 นายกุล  สมจิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  
18 นายสมพงษ์  ปิดตานัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  
19 นายบุญศรี  ปิดตาระเต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  
20 นายโกสน  พลไชยขา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  

 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ลา 
2 นายสมหมาย  พรมภาโส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ลา 
3 นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ลา 
4 นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ 

นายก อบต. 
 

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 นางสาวจารุวรรณ  อังคณาวิศัลย์ นักจัดการงานทั่วไป  
13 นางสาวศริญญา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานธุรการ  
14 นางธงชัย  ทุมทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
15 นางสาวอรพรรณ  ลันไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

เมื่อก าหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาอบต. ทั้ง 23 คน มีมีสมาชิกสภาอบต.ส่งหนังสือ
ลาประชุม จ านวน  4  คน  สมาชิกที่มาประชุมจ านวน 19 คน เข้าห้องประชุม 19 คน องค์ประชุมในครั้งนี้ 
19 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพ่ือเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวัน
ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.25632 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาประชุม 

ประธานสภาฯ     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี          
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ลาประชุม 4 ท่าน ได้แก ่

  1. นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2  บ้านสนาม 
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  2. นายสมหมาย  พรมภาโส  ส.อบต.ม.6 บ้านหนองแปน (ปุวย/รักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลยางสีสุราช) 

  3. นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา   ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง 
  4. นางทิพวัลย์  พรมมร  ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  เรื่อง แนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่  จ านวน 2 ราย  

ประธานสภาฯ     ในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้รับบรรจุพนักงาน
ส่วนต าบล  จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2563 ดังนี้ 

  1) นายธงชัย  ทุมทน   ต าแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  2) นางสาวอรพรรณ  ลันไธสง ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
  ขอให้ทั้งสองท่านได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาฯครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ นายธงชัย  ทุมทน เชิญครับ 

นางณัชชลิดา  นามวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน ส .อบต. ท่านปลัด อบต. และหัวหน้า        
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายธงชัย  ทุมทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

   กระผม นายธงชัย  ทุมทน ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เริ่ม
ปฏิบัติงานที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ตั้ งแต่วันที่  2 
กุมภาพันธ์  2563 ภูมิล าเนาอยู่ที่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ นางสาวอรพรรณ  ลันไธสง เชิญครับ 

นายอนันต์สิทธิ์  รบรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน ส.อบต. ท่านปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอรพรรณ  ลันไธสง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ดิฉัน นางสาวอรพรรณ  ลันไธสง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เริ่มปฏิบัติงานที่ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ตั้งแต่วันที่           
2  กุมภาพันธ์  2563  ภูมิล าเนาอยู่ที่ ต าบลสร้างแซ่ง  อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม ค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาตามเอกสารที่
ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 

  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  ธันวาคม 2562 หรือไม่ เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 เชิญครับ 

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

  ขอเสนอให้ที่ประชุมด าเนินการตรวจรายงานการประชุมอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ไม่มีการขอมติใดๆจากที่ประชุม  
และการจัดท ารายงานการประชุมในหลายครั้งที่ผ่านมามีความรัดกุมและถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระชับเวลาในการประชุมเพราะยังมีวาระให้พิจารณา
อีกหลายวาระ จึงขอให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาเลยครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  การ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.
2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2562 ผมขอมติ
ที่ประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 12
ธันวาคม 2562 

ที่ประชุมทั้งหมด   19  เสียง 
  รับรอง    18 เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 
ธันวาคม  2562 โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 
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ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1 ก าหนดสมัยประชุม          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 นั้น 

   เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 11 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า   
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย และแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน   
กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
ก าหนดกี่วัน  

  โดยการก าหนดสมัยประชุม และวันประชุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ        
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ข้อ 53  ซึ่งในปีหนึ่งให้มีการ
ประชุมสมัยสามัญไม่น้อยกว่า  2 สมัย แต่ไม่เกิน  4  สมัย โดยการประชุมแต่ละ
สมัยก าหนดให้ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งมีตัวอย่างรูปแบบ ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

    ซ่ึงในการขอมติในวาระนี้จะแบ่งเป็น 3 มติ คือ 
  1. ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 มีกี่สมัย  
  2. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 แต่ละสมัยจะ

ก าหนดสมัยละกี่วัน  
  3. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมัย 

และสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ว่าในแต่ละสมัยจะเริ่มในวันใดบ้าง 

  ในการเสนอจะขอให้ท่านสมาชิกฯเป็นผู้เสนอและให้ขอให้ท่านสมาชิกฯ 
จ านวน  2  ท่าน ยกมือรับรองขอ้เสนอด้วยครับ  

ประธานสภาฯ   มติที่  1  การก าหนดว่าสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
ยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 จะมีจ านวนกี่สมัย นั้น 

  ขอให้ท่านสมาชิกฯเสนอมติและอภิปรายด้วยครับ 

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

  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชในปี พ.ศ.2562 ที่
ผ่านมาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญประจ าปีไว้ 
จ านวน  4  สมัย และไม่เคยมีปัญหาใดๆในการก าหนดสมัยประชุมในครั้งที่ผ่านมา 
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จึงขอเสนอให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน  4  สมัย ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองข้อเสนอจ านวน  2  ท่าน ครับ 

นายด ารง  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายด ารง  ปิดตานัง  ส.อบต.ม.1 บ้านยางสีสุราช  

  กระผมขอรับรองข้อเสนอของ นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์
ชัย ในการก าหนดให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน  4  สมัย ครับ 

นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายฉวี  แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.5  บ้านแวงยาง  

  กระผมขอรับรองข้อเสนอของ นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์
ชัย ในการก าหนดให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน  4  สมัย ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออ่ืนในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก กระผมขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบใน
การก าหนดให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน  4  สมัย โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน  4  สมัย 

ที่ประชุมทั้งหมด   19  เสียง 
  เห็นชอบ   18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน  4  สมัย 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็น มติที่ 2 การก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
แต่ละสมัยจะก าหนดสมัยละก่ีวัน 

  ขอให้ท่านสมาชิกฯเสนอมติและอภิปรายด้วยครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
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  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชในปี พ.ศ.2562 ที่
ผ่านมาในการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ
ประจ าปีไว้ สมัยละ  15  วัน  และไม่เคยมีปัญหาใดๆในการก าหนดสมัยประชุมใน
ครั้งที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัยมีระยะเวลา  
15  วัน ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองข้อเสนอจ านวน  2  ท่าน ครับ 

นายสมพงษ์  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายสมพงษ์  ปิดตานัง  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด  

  กระผมขอรับรองข้อเสนอของ นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์
ชัย ในการก าหนดระยะเวลาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัยมีระยะเวลา  15  วัน ครับ 

นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายฉวี  แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.5  บ้านแวงยาง  

  กระผมขอรับรองข้อเสนอของ นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์
ชัย ในการก าหนดระยะเวลาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัยมีระยะเวลา  15  วัน ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออ่ืนในการก าหนดระยะเวลาในสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัย       
อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก กระผมขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบใน
การก าหนดระยะเวลาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัยมีระยะเวลา  15 วัน โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัยมี
ระยะเวลา  15 วัน 

  ที่ประชุมทั้งหมด   19  เสียง 
  เห็นชอบ   18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดการก าหนดระยะเวลาในการประชุม     
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563          
ในแต่ละสมัยมีระยะเวลา  15 วัน 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็น มติที่ 3 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
จ านวน 4 สมัย และสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ว่าในแต่ละสมัยจะ
เริ่มในวันใดบ้าง  

  โดยเริ่มจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ  
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่  2 ขอให้ท่านสมาชิกฯเสนอมติและอภิปรายด้วยครับ 

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

  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชในปี พ.ศ.2562 ที่
ผ่านมาในการก าหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ
ประจ าปีไว้ และไม่เคยมีปัญหาใดๆในการก าหนดสมัยประชุมในครั้งที่ผ่านมา จึงขอ
เสนอให้ก าหนดวันประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 ในแต่ละสมัยมีดังนี้ 

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์  

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วง
ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช 

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนขึ้นปีใหม่ก็จะมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี  

  และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ซึ่งตรงกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชในครั้งนี้ เพ่ือก าหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชในสมัยถัดไป  

  จึงขอเสนอมติการก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
ยางสีสุราช ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองข้อเสนอจ านวน  2  ท่าน ครับ 

นายสมพงษ์  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายสมพงษ์  ปิดตานัง  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด  

  กระผมขอรับรองข้อเสนอของ นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์
ชัย ในการก าหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายฉวี  แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.5  บ้านแวงยาง  

  กระผมขอรับรองข้อเสนอของ นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์
ชัย ในการก าหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออ่ืนในการก าหนดวันในสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564  สมัยที่ 1 อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก กระผมขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบใน
การก าหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

  โดยการยกมือ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง ในการเห็นชอบในการก าหนดวันในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564  ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

  ที่ประชุมทั้งหมด   19  เสียง 
  เห็นชอบ   18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดการก าหนดวันในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ดังนี้ 

  1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน พ.ศ. 2563 

  2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่  15 – 30  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ข้อ 3.2 เรื่อง การขอความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 นั้น 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ก่อนอ่ืนขออนุญาตแก้ไขเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  ในส่วนของรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการแก้ไขตัวเลขใน
เอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ดังนี้ 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการขุดล ารางน้ า หมู่ที่ 
2  บ้านสนาม” เป็น “โครงการขุดล าราง/คลองซอยส่งน้ า หมู่ที่ 2 บ้านสนาม” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “63,595.00” เป็น 
“485,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “63,595.00” เป็น 
“485,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “63,595.00” เป็น 
“485,000.00” 

  เนื่องจากมีการวางท่อเพ่ิมเติมจากที่คิดประมาณการไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 2 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการงานก่อสร้างคลอง
ซอยคอนกรีต หมู่ที่ 2  บ้านสนาม” เป็น “โครงการก่อสร้างล าราง/คลองซอย
คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสนาม” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 2 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “1,643,000.00” 
เป็น “500,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 2 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “1,643,000.00” 
เป็น “1,500,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 2 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “1,643,000.00” 
เป็น “1,500,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการขุดล ารางระบายน้ า     
หมู่ที่ 7  บ้านหนองดุม” เป็น “โครงการขุดล ารางส่งน้ า หมู่ที่ 7 บ้านสนาม” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3 แก้ไขเปูาหมาย จาก “จากบ้านสนาม ถึง หนองดุม” 
เป็น “จากหน้าปศุสัตว์ ถึง หนองดุม” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก 62,216.00” เป็น 
“150,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก 62,216 .00” เป็น 
“150,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก 62,216 .00” เป็น 
“150,000.00” 
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  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 4 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการงานก่อสร้างคลอง
ซอยคอนกรีต หมู่ที่ 7  บ้านหนองดุม” เป็น “โครงการก่อสร้างล าราง/คลองซอย
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสนาม” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 4 แก้ไขเปูาหมาย จาก “จากบ้านสนาม ถึง หนองดุม” 
เป็น “จากหน้าปศุสัตว์ ถึง หนองดุม” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 4 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก 1,595,900 .00” 
เป็น “500,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 4 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก 1,595,900 .00” 
เป็น “1,100,000.00” 

  หน้าที่ 10 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก 1,595,900.00” 
เป็น “1,100,000.00” 

  หน้าที่ 14 ล าดับที่ 2 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
แบบสะพานแอ่น หมู่ที่ 12” เป็น “โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบหลังแอ่น” 

  หน้าที่ 17 ล าดับที่ 3 ตัดออก 
  หน้าที่ 25 ล าดับที่ 1 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการขุดลอกล าห้วยกอก  

หมู่ที่ 2 บ้านสนาม” เป็น “โครงการขุดลอกล าห้วยกอก (โสกเปือย) หมู่ที่ 2 บ้าน
สนาม” 

  หน้าที่ 29 ล าดับที่ 2 แก้ไขเปูาหมาย จาก “จากบ้านศรีสวันดิ์ ถึง โรงเรียน
หนองแปน” เป็น “จากบ้านศรีสวัสดิ์ ถึง โรงเรียนหนองแปน” 

  เนื่องจากมีการพิมพ์เอกสารผิดพลาดครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  สืบเนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้มีการด าเนินการตาม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและกิจกรรมที่บรรจุไว้
แล้วประมาณกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบกับในปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลของเราประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมี
การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  คณะผู้บริหารฯจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่  3
กุมภาพันธ์  2563 และได้จัดเวทีประชาคมระดับต าบลขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 เพ่ือยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ฉบับก่อนหน้านี้  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561  

  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 

  โดยมีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เ พ่ิ ม เ ติ ม  ค รั้ ง ที่  2  ดั ง นี้
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากสี่แยกบา้นสนาม ถึง บ้าน
แวงใหม่ กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,200 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากสี่แยกบา้นผู้ก ากับ ถึง ถนน 
มค.ถ.88-002 (บ้านสนาม – 
หนองแปน)  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 210.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 420,000 420,000 420,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนายสี  สินไธสง ถึงบา้น
นางค าพันธ์   
ยศล าลือ เส้นถนน (มค. ถ.88-
002)  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนายสมหวัง  ปิดตาโส 
ถึง บ้านนายประสิทธิ ์ แสงโพธิ์
ดา กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
บ้านยางตลาด 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนานางจันลา  ระถ ีถึง 
ถนนลาดยางเส้นแวงยาง (219-
มค 3011) กว้าง 4.00 ม. ยาว 
850.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
บ้านยางตลาด 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากสี่เส้นโรงไฟฟูา ถึง 
ถนนลาดยางเส้นไปบ้านโนนยาง
(มค 3045) 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 100.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 
บ้านศรีสวัสดิ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากถนน 219 ถึงหน้าโรงสีนาย
ค าจวง ทองชา 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.2 บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนายนายทองพูล    
เพียรอดวงษ์  ถึง บ้านนายเพชร  
ปิดตังถาเน กวา้ง 4.00 ม.     
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
หมู่ที่ 1 บา้นยางสีสุราช 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนายหนูไกร  บุดทะสุ 
ไป หนองโพด กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. 
วางท่อ 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน 

- - 65,000.00 65,000.00 65,000.00 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2         
บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ 
ถึง นา นางลาด ี กวดนอก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 2         
บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนาคุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึง
นา นางบุญมี  ปิติทาโน 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 490.00 ม.  
หนา 1.00 ม. วางท่อระบายน้ า 
2 จุดๆละ 6 ท่อน (ตามแบบ 
อบต.) 

- - 75,000 75,000 75,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน ม.3   
บ้านหนองกอก 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนานางทองใบ  ปิตธิาโน ถึง 
นานายสกล  ปิดตาลาโพธิ ์
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 5 
บ้านแวงยาง 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากโรงเรียนแวงยาง-กุดตะเข้ 
ไปถึง คูห้วยหนองกอก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 13 
บ้านศรีสวัสดิ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากร้านค้าชุมชน ถึง นานาง
ปราณี  ทองชา 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 300.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

- - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านขยายเขตไฟฟูา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 1 บา้นยางสีสุราช 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง - จากบ้านนายทองสุข  สารไธสง 
ไปถึง ถังประปาหนองโพด 
- จากบ้านนายสมบัต ิ ศรีวรรณะ  
ไปถึง ทางแยกวัดปุาศรีสุโพธิ ์
- จากดอนปูุตา ถึง หนองกระบอง 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 3 บา้นหนองกอก 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง - จากท้ายบ้าน ถึง วัดหนองกอก - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการค่าจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้าง 

เพื่อจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงาน 

เพื่อจ้างออกแบบ ควบคุมงาน ที่
จ่ายใหแ้ก่เอกชนหรือนิติบุคคล 

- - 100,000 100,000 100,000 เพื่อจ้างใน
การอกแบบ 
จ้างควบคุม
งาน 

เพื่อจ้างในการ
ออกแบบ 
ควบคุมงาน 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ม.2 บา้นสนาม 

เพื่ อ ให้ ได้ถนนมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ข้าม คสล. บ้านนายสมจิตร สว่าง
ไธสง  
 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างร่องระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า ม.9 บา้นยางตลาด 

เพื่อท าให้น้ าไม่ท่วมขัง ตรงห้าแยกไปทางบา้นแวงยาง ไป
ถึง บ้านนายจันทร์  พูลศิริ (ตาม
มาตรฐานทางหลวงชนบท มค 
3011) 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านขุดคลองระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดล าราง/คลอง
ซอย ส่งน้ า หมู่ที ่2  
บ้านสนาม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหว้ยกอก ถึง บา้นสนาม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,200.00 ม. 

- - 485,000 485,000 485,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างล าราง/
คลองซอยคอนกรีต หมู่ที่ 2 
บ้านสนาม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหว้ยกอก ถึง บา้นสนาม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,200.00 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการขุดล ารางส่งน้ า 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองดุม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหนา้ปศุสัตว์ ถึง หนองดุม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,174.00 ม. 

- - 150,000 150,000 150,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างล าราง/
คลองซอยคอนกรีต หมู่ที่ 7 
บ้านหนองดุม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหนา้ปศุสัตว์ ถึง หนองดุม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,174.00 ม. 

- - 500,000 1,100,000 1,100,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านขุดลอกแหล่งน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองกอก
หมู่ที่ 3 บา้นหนองกอก 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกห้วยกอก - - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนองดุม 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองกอก 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกหนองดุม - - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกห้วยกอก 
(โสกเปือย) หมู่ที่ 9 
บ้านยางตลาด 
 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกห้วยกอก (โสกเปือย) - - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างลอกท่อ/รางระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการลอกท่อ/รางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 
บ้านหนองหน่อง 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่มขัง ขุดลอกท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 เพื่อลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

เพื่อลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านปรับปรุงแหล่งน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายกั้นน้ าคอนกรีต หมู่ที ่4 
บ้านกุดตะเข้  

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าคอนกรีต - - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
แบบหลังแอ่น หมู่ที่ 12 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ตรงบริเวณห้วยกอกตอนล่าง - - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายชลประทานล าห้วยกอก 
(โสกเปือย) หมู่ที่ 12 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ซ่อมประตูน้ า ปิด-เปิด ฝายน้ า
ชลประทาน ล าห้วยกอก (โสก
เปือย) 

- - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการบ่อน้ าขนาดเล็กตาม
ไร่นา 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอส าหรับ
เกษตร 

ขุดบ่อน้ าขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อ
กักเก็บไว้ใช้ในการเกษตร 

- - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

5 โครงการน้ าเพื่อชีวิต
การเกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการท าการเกษตร 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล       
ยางสีสุราชมีการท าการเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ 

- - 300,000 300,000 300,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

 

 



24 
 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างขยายเขต
ประปาภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 บา้นหนองหนอ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
– บริโภค ที่เพยีงพอ 

ขยายเขตการประปาภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บา้นหนองหนอ่ง 

เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ยใน
การใช้ไฟฟูา 

ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ในระบบ
ประปา 

- - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟูา 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการสูบน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ต าบลยาง
สีสุราช 

เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ยใน
การใช้ไฟฟูา 

ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อ
การเกษตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟูา 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมูบ่้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน 

- - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(ระบบเปิด) 

เพื่อมีน้ าอุปโภคเพียงพอ ประชาชนมีน้ าอปุโภค-ที่เพียงพอ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
2. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงาน ด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกไร้สารพิษด้วย
ปลาหางนกยูง 

เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตพื้นที่ต าบลยางสีสุราช 

การเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ใน
ภาชนะเก็บกักน้ าในครัวเรือน เพื่อ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

- - 50,000 50,000 50,000 ลูกน้ ายุงลายมี
ปริมาณที่
ลดลง 

ปริมาณยุงลายมี
ปริมาณลดลง 

อบต.ยางสีสุราช/
กองสาธารณสุข 

2 โครงการรู้ทันและปูองกัน 
โรคเบาหวาน ความดัน และ
วัณโรค 

อมรบให้ความรู้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลยางสีสุราช ใน
การปูองกันโรคต่างๆ 

ประชาชนในเขตต าบลยางสีสุราช 
มีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการครอบครัวปลอดโรค
ปลอดภัย ออกก าลังกายตาม
ช่วงวัย 

อบรมให้ความรู้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ต าบลยางสีสุราช 
ในเรื่องการบริโภคอาหาร
อย่างไรให้ปลอดภยั ปลอด
โรค 

ประชาชนในเขตต าบลยางสีสุราช 
มีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง 

- - 30,000 30,000 30,000 เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟูา 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
2. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมทักษะ ด้าน
อาชีพ ส าหรับเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อฝึกอาชพีให้กับเด็กที่
ด้อยโอกาสทางสังคม 

ฝึกอาชีพส าหรับเด็กเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- - 50,000 50,000 50,000 เด็กได้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองสวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพบิัติ ประจ า
ต าบล 

เพื่ออบรมในด้านการปอูงกัน
ภัยพิบัติตา่งๆ 

อบรมให้ความรู้จิตอาสาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเผชิญเหตุภยัพิบัติ
ต่างๆ 

- - 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดภัย
พิบัติ 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มเติม 

อบต.ยางสีสุราช/
ส านักปลัด 

3 โครงการจ้างงานครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสด้านสังคม 

เพื่อจ้างงานครอบครัว 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จ้างงานครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

- - 100,000 100,000 100,000 เพิ่มรายได้
ให้กับ
ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองสวัสดิการ

สังคม 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการปลูก
ข้าว ปลูกผัก ปลอดสาร 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ต าบลยางสีสุราช มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

จัดอบรมให้ความรู้ให้กบัประชาชน 
ให้มีความรู้ในการท าเกษตรปลอด
สาร 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
การท าเกษตร
ปลอดสารมาก
ขึ้น 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการปรับปรุง และถนอม
อาหารสัตว ์เพื่อส่งเสริมการ
เล้ียงโค 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

การให้ความรู้ในการเลี้ยงโค เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เล้ียงโคมากขึ้น 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการ 9 ตามพอ่ ก่อตาม
ปราชญ์สู่วิธพีอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิต
ตามวิถีพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพยีง 

- - 50,000 50,000 50,000 ปะชาชน
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองส่งเสริม
การเกษตร 
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จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด  อบต.     
ยางสีสุราช 

  โครงการในล าดับถัดไปจะเป็นโครงการที่มีการเสนอเพ่ิมเติมในการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
ตั้งแต่ เวลา 09.00  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ าเภอยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม ในการประชาคมได้มีมติให้เพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 จากคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านหนองกอก 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากท้ายบา้นหนองกอก ถึง สี่
แยกถนนกุดตะเข้ – แวงยาง 
 

- - 2,704,000 2,704,000 2,704,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนางค าพันธ์  ยศค าลือ  
ถึง บ้านนางนิยม  ตั้งใจ 

- - 748,800 748,800 748,800 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนิยม  ตั้งใจ ถึง บา้น
แวงใหม่  ประมาณ 2,500 ม. 
 

- - 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนหินคลุก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 10  
บ้านโพธิ์ชัย 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากหนา้บ้านนายสุรัชฐ์   
จันทะรัง ประมาณ 300 ม. 

- - 44,000 96,320 96,320 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12  
บ้านแวงใหม ่

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นแวงใหม ่ถึง 
บ้านหนองแปน 

- - 918,500 918,500 918,500 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ที ่13  
บ้านศรีสวัสดิ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก คสล.โคกหนองเดิ่น ถึง 
โรงเรียนหนองแปน 

- - 852,800 852,800 852,800 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 4 บา้นกุดตะเข ้

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากล าห้วยกุดตะเข้ ถึง นานาง
บุญเพ็ง  ลุงไธสง  ระยะทาง  
600 ม. 

- - 104,000 104,000 104,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 4 บา้นกุดตะเข ้

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากถนนแวงยาง – กุดตะเข้ ถึง 
นานางหวั่น  ลาม ี ระยะทาง 
1,000 ม. 

- - 172,000 172,000 172,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 5 บา้นแวงยาง 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากทิศตะวันตกหนองใหม่ ถึง 
นานายบญุถม  ทุริดไธสง 
ระยะทาง 300 ม. 

- - 52,000 52,000 52,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากประปาหนองแปน ถึง นา
นายจรูญ  คุณอ าสา 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองดุม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นหนองดุม ถึง  
โคกหนองหน่อง 

- - 96,320 96,320 96,320 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 10 บา้นโพธิ์ชัย 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากขา้งวัดปุาศรีสุโพธิ์  ถึง หว้ย
วังอะลาง  ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - 172,000 172,000 172,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

7 โครงการถนนยกร่องพูนดิน 
หมู่ที่ 11 บา้นหนองวัด 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนานายหนน  วรรณวิจิตร  
ผ่านนานางเงา   ปินะถา ไปถึง 
นานางประจักษ์  อันพิมพา  
ระยะทาง  200 เมตร 

- - 35,000 35,000 35,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



33 
 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล าหว้ยกอก 
(โสกเปือย) หมู่ที่ 2  
บ้านสนาม 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคที่เพียงพอ ล าห้วยกอกโสกเปือย           
ตรงใต้สะพานบ้านแวงยาง – 
แวงใหม่ ถึง ฝายนานายบุญมา  
ธงแสนเมือง ระยะทาง 500 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนที่
ใช้มีน้ า
อุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก 
ร่องระบายน้ า หมู่ที่ 2 
บ้านสนาม 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี จากบา้นนายสมปอง  แขนงแกว้ 
ถึง บ้านนายค าไพร  จ าปาแพง 
ประมาณ 200 ม. 
 

- - 15,000 15,000 15,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ท าให้สภาวะ
สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองดุม 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคที่เพียงพอ วางท่อระบายน้ าจากนา นาย
บุญมี  ถึง หนองดุม ประมาณ 
70 ม. 

- - 70,000 70,000 70,000 ประชาชนที่
ใช้มีน้ า
อุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 บา้นโพธิ์ชัย 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี วางท่อระบายน้ าจากส านักงาน
เกษตร ถึง ถนน 219 ประมาณ 
400 ม. 

- - 371,000 371,000 371,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ท าให้สภาวะ
สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองแปน 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี วางท่อระบายน้ าจากห้วยแวง
ใหม่ ถึงสระน้ าหนองทัน 

- -  560,000 560,000 560,000 ประชาชนที่
ใช้มีน้ า
อุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการท าประตูเปิด-ปิด 
หนองกอก หมู่ที่ 3  
บ้านหนองกอก 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคที่เพียงพอ ก่อสร้างประตูน้ าเปิด- ปิด  
หนองกอก 

- - 150,000 15,000 15,000 ประชาชนที่
ใช้มีน้ า
อุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมแซมฝาปิดร่อง
ระบายน้ า หมู่ที ่2  
บ้านสนาม 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี จากบา้นนายสมปอง  แขนงแกว้ 
ถึงบ้านนายค าไพร  จ าปาแพง  
ประมาณ 200 ม. 

- - 90,000 90,000 90,000 ท าให้
สภาวะ
สิ่งแวดล้อม
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงาน ขยายเขตไฟฟูา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 3 บา้นหนองกอก 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง จากประหมู่บ้าน ถึง กศน. 
อ าเภอยางสีสุราช 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 5 บา้นแวงยาง 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง จากสวนนางจ าป ี จันทร ถึง  
นานางหัน  ปิดตานัง 

- - 52,000 52,000 52,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 9 บา้นยางตลาด 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง จากเส้นโรงไฟฟูา ถึง 
ถนนลาดยางเส้นไปบ้านโนนยาง 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 11 บา้นหนองวัด 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง จากนา นายหนน  วรรณวิจิตร 
ถึง ห้วยวังอะลาง 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 12 บา้นแวงใหม่ 

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง จากบา้นนายเสริม  ถึง หว้ยกอก - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 13 บา้นศรีสวัสดิ ์

เพื่อประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง จากบา้นศรีสวัสดิ์ ถึง โรงเรียน
หนองแปน 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ประธานสภาฯ   เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ในรายละเอียดโครงการพัฒนา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

  1. แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน  
  - โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน ม.5 บ้านแวงยาง 
  หน้าที่  5 ล าดับที่ 2 แก้ไขเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขอให้แก้ไขจาก 

“ยาว 1,000 ม.” เป็น “ยาว 55 ม.” เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีการด าเนินการ
ไปแล้วบางส่วนคงเหลือระยะทางเพียง 55 เมตร และแก้ไขงบประมาณ 

  หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “200,000.00” เป็น 
“50,000.00” 

  หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “200,000.00” เป็น 
“50,000.00” 

  หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “200,000.00” เป็น 
“50,000.00”  

  เนื่องจากระยะทางในการด าเนินการลดลง 
  2. แผนงาน ด้านก่อสร้างท่อระบายน้ า 
  - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ม.2 บ้านสนาม 
  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 แก้ไขชื่อโครงการ จาก “โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 

ม.2 บ้านสนาม” เป็น “โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าลอดพ้ืน ม.2 บ้านสนาม” 
  หน้าที่  8 ล าดับที่ 1 แก้ไขเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขอให้แก้ไขจาก 

“ข้าม คสล.บ้านนายสมจิตร  สว่างไธสง” เป็น “วางท่อระบายน้ าลอดพ้ืนถนน 
คสล.ข้ามหน้าบ้านนายสมจิตร  สว่างไธสง ความยาวประมาณ  6  เมตร ” 
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามสภาพพ้ืนที่จริง 

  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “100,000.00” เป็น 
“15,000.00” 

  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “100,000.00” เป็น 
“15,000.00” 

  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “100,000.00” เป็น 
“15,000.00”  

  เนื่องจากปริมาณงานลดลง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ   เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง เชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช  
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  ในรายละเอียดโครงการพัฒนา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

  1. แผนงาน ด้านก่อสร้างร่องระบายน้ า 
  - โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม. 9 บ้านยางตลาด 
  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “100,000.00” เป็น 

“200,000.00” 
  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “100,000.00” เป็น 

“200,000.00” 
  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “100,000.00” เป็น 

“200,000.00” เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

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

นายโกสน  พลไชยขา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายโกสน  พลไชยขา ส.อบต.ม.13 บ้านศรีสวัสดิ์ 

  ในรายละเอียดโครงการพัฒนา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

  1. แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านศรีสวัสดิ์ 
  หน้าที่ 4 ล าดับที่ 7 แก้ไขเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขอให้แก้ไขจาก 

“ยาว 100 ม.” เป็น “ยาว 500 ม.” เนื่องจากเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามสภาพพ้ืนที่
จริง 

  2. แผนงาน ด้านปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน ม.13 บ้านศรีสวัสดิ์ 
  - โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน 
  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 แก้ไขเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขอให้แก้ไขจาก 

“ยาว 1,000 ม.” เป็น “ยาว 300 ม.” เนื่องจากเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามสภาพ
พ้ืนที่จริง 

  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “100,000.00” เป็น 
“200,000.00” 

  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “100,000.00” เป็น 
“200,000.00” 

  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “100,000.00” เป็น 
“200,000.00” 

  เนื่องจากปริมาณเปลี่ยนแปลง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

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

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางจันทร์ธิมา  นนทะสี ส.อบต.ม.9 บ้านยางตลาด 
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  ในรายละเอียดโครงการพัฒนา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

  1. แผนงานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 
  - โครงการสูบน้ าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ต าบล

ยางสีสุราช 
  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “1,000,000.00” 

เป็น “2,000,000.00” 
  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “1,000,000.00” 

เป็น “2,000,000.00” 
  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 3 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “1,000,000.00” 

เป็น “2,000,000.00” 
  - โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบเปิด) 
  หน้าที่ 17 ล าดับที่ 5 แก้ไขตัวเลขในปี 2563 จาก “1,000,000.00” 

เป็น “2,000,000.00” 
  หน้าที่ 17 ล าดับที่ 5 แก้ไขตัวเลขในปี 2564 จาก “1,000,000.00” 

เป็น “2,000,000.00” 
  หน้าที่ 17 ล าดับที่ 5 แก้ไขตัวเลขในปี 2565 จาก “1,000,000.00” 

เป็น “2,000,000.00” 
  เนื่องจากเป็นโครงการส าหรับทุกหมู่บ้านและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึง

ขอให้เพ่ิมงบประมาณเกรงว่างบประมาณอาจจะไม่เพียงพอค่ะ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 อีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก กระผมขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบใน
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 โดยการยกมือ 
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 

  ที่ประชุมทั้งหมด   19  เสียง 
  เห็นชอบ   18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชเสนอ ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  2 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากสี่แยกบา้นสนาม ถึง  
บ้านแวงใหม่ กวา้ง 5.00 ม.  
ยาว 1,495.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากสี่แยกบา้นผู้ก ากับ ถึง ถนน 
มค.ถ.88-002 (บ้านสนาม –  
หนองแปน)  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 210.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 

- - 420,000 420,000 420,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
บ้านหนองกอก 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากท้ายบา้นหนองกอก ถึง สีแ่ยก
ถนนกุดตะเข้ – แวงยาง  
 

- - 2,704,000 2,704,000 2,704,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากบา้นนายสี  สินไธสง ถึง 
บ้านนางค าพันธ ์ ยศล าลือ  
เส้นถนน (มค. ถ.88-002)  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากบา้นนายสมหวัง  ปิดตาโส ถึง บ้าน
นายประสิทธิ์  แสงโพธิ์ดา กว้าง 4.00 
ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากบา้นนางค าพันธ์  ยศค าลือ ถึง บ้าน
นางนิยม  ตั้งใจ  

- - 748,800 748,800 748,800 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากบา้นนางนิยม  ตั้งใจ ถึง บา้นแวง
ใหม่ ประมาณ 2,500 ม. 

  5,200,000 5,200,000 5,200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
บ้านยางตลาด 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากนานางจันลา  ระถ ีถึง 
ถนนลาดยางเส้นแวงยาง (219 - มค 
3011) กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 850.00 ม. หนา 0.15 ม. 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
บ้านยางตลาด 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากสี่เส้นโรงไฟฟูา ถึง ถนนลาดยางเส้น
ไปบ้านโนนยาง (มค 3045) 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 
บ้านศรีสวัสดิ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากถนน 219 ถึง หน้าโรงสี 
นายค าจวง ทองชา 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.2 บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

จากบา้นนายนายทองพูล  เพยีรอดวงษ ์ 
ถึง บ้านนายเพชร  ปิดตังถาเน  
กว้าง 4.00 ม.   ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-
มา สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนหินคลุก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 10  
บ้านโพธิ์ชัย 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากหนา้บ้านนายสุรัชฐ์   
จันทะรัง ประมาณ 300 ม. 

- - 44,000 96,320 96,320 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12  
บ้านแวงใหม ่

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นแวงใหม ่ถึง 
บ้านหนองแปน 

- - 918,500 918,500 918,500 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ที ่13  
บ้านศรีสวัสดิ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก คสล.โคกหนองเดิ่น ถึง 
โรงเรียนหนองแปน 

- - 852,800 852,800 852,800 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
หมู่ที่ 1 บา้นยางสีสุราช 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนายหนูไกร  บุดทะสุ 
ไป หนองโพด กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 160.00 ม. หนา 1.00 ม. 
วางท่อ 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน 

- - 65,000 65,000 65,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่2         
บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ 
ถึง นา นางลาด ี กวดนอก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 60.00 ม.  
สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่2         
บ้านสนาม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึง 
นา นางบุญมี  ปิติทาโน 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 800.00 ม.  
สูงเฉลี่ย 1.00 ม. วางท่อระบาย
น้ า 2 จุดๆละ 6 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.) 

- - 75,000 75,000 75,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน ม.3   
บ้านหนองกอก 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนานางทองใบ  ปิตธิาโน ถึง 
นานายสกล  ปิดตาลาโพธิ ์
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หสูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน ม.4   
บ้านกุดตะเข ้

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากล าห้วยกุดตะเข้ ถึงนานาง
บุญเพ็ง  ลุงไธสง 
ระยะทาง 600 เมตร 

- - 104,000 104,000 104,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน ม.4   
บ้านกุดตะเข ้

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากถนนแวงยาง-กุดตะเข้ 
ระยะทาง 600 เมตร ถึง นา
นางหวั่น  ลามี  ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - 172,000 172,000 172,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่5 
บ้านแวงยาง 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากทิศตะวันตกหนองใหม่ ถึง 
นานายบญุถม  ทุริดไธสง 
ระยะทาง 300 เมตร  

- - 52,000 52000 52,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่5 
บ้านแวงยาง 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากโรงเรียนแวงยาง-กุดตะเข้ 
ไปถึง คูห้วยหนองกอก 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000.00 ม.  
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.  

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่6 
บ้านหนองแปน 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากประปาหนองแปน ถึงนา
นายจรูญ  คุณอ าสา 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่7 
บ้านหนองดุม 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากบา้นหนองดุม ถึง  
โคกหนองหน่อง 
 

- - 96,320 96,320 96,320 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่10 
บ้านโพธิ์ชัย 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากขา้งวัดปุาศรีสุโพธิ์ ถึง ห้วย
วังอะลาง ระยะทาง 1,000 
เมตร 
 

- - 172,000 172,000 172,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน 
ยกร่องพูนดิน หมู่ที ่11 
บ้านหนองวัด 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนานายหนน  วรรณวิจิตร 
ผ่านนานางเงา  ปินะถา ไปถึง 
นานางประจักษ์  อันพิมพา 
ระยะทาง 200 เมตร 
 

- - 35,000 35,000 35,000 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 13 
บ้านศรีสวัสดิ์ 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากร้านค้าชุมชน ถึง นานาง
ปราณี  ทองชา 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 300.00 ม.  
สูงเฉลี่ย 1. ม.  

- - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนที่ใช้
ถนน ร้อยละ 
80 มีความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา 
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านขยายเขตไฟฟูา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 1 บา้นยางสีสุราช 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง - จากบ้านนายทองสุข  สารไธสง 
ไปถึง ถังประปาหนองโพด 
- จากบ้านนายสมบัต ิ ศรีวรรณะ  
ไปถึง ทางแยกวัดปุาศรีสุโพธิ ์
- จากดอนปูุตา ถึง หนองกระบอง 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 3 บา้นหนองกอก 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง - จากท้ายบ้าน ถึง วัดหนองกอก - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 3 บา้นหนองกอก 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง - จากประปาหมู่บา้น ถึง กศน .
อ าเภอยางสีสุราช 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 5 บา้นแวงยาง 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสวา่ง - จากสวนนางจ าป ี จันทร ถึง 
นานางหัน  ปิดตานัง  
ระยะทาง 200 เมตร 

- - 52,000 52,000 52,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 9 บา้นยางตลาด 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสวา่ง - จากเส้นโรงไฟฟูา ถึง 
ถนนลาดยาง เส้นไปบ้านโนนยาง 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 11 บา้นหนองวัด 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสวา่ง - จากนานายหนน  วรรณวิจิตร  
ถึง  ห้วยวังอะลาง 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 12 บา้นแวงใหม่ 

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสวา่ง - จากบ้านนายเสริม  ถึงห้วยกอก - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านขยายเขตไฟฟูา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ 13 บา้นศรีสวัสดิ ์

ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง - จากบ้านศรีสวัสดิ ์ถึง โรงเรียน
บ้านหนองแปน 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านก่อสร้างท่อ/ร่องระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ม.2 บา้นสนาม 

เพื่ อ ให้ ได้ถนนมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ข้าม คสล. หน้าบ้านนายสมจิตร 
สว่างไธสง ลอดพื้นถนนวางท่อ 6 
ท่อน 
 

- - 15,000 15,000 15,000 ประชาชนที่
ใช้ถนน ร้อย
ละ 80 มี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้การ
สัญจร ไป-มา
สะดวก 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6 บา้นหนองแปน 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
ดี 

วางท่อระบายน้ าจากห้วยแวงใหม่ 
ถึง สระหนองทัน 

- - 560,000 560,000 560,000 ประชาชนมี
น้ าอุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองดุม 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคที่พอเพียง วางท่อระบายน้ าจากนานายบุญมี 
ถึง หนองดุม ประมาณ 70 เมตร 

- - 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมี
น้ าอุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการลอกท่อ/รางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 
บ้านหนองหน่อง 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขุดลอกท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 เพื่อลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

เพื่อลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า ม.9 บา้นยางตลาด 

เพื่อท าให้น้ าไม่ท่วมขัง ตรงห้าแยกไปทางบา้นแวงยาง ไป
ถึง บ้านนายจันทร์  พูลศิริ (ตาม
มาตรฐานทางหลวงชนบท มค 
3011) 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6  โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 บา้นโพธิ์ชัย 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
ดี 

วางท่อระบายน้ า จากส านกังาน
เกษตร ถึง ถนน 219 ประมาณ 
400 เมตร 

- - 371,000 371,000 371,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านขุดคลองระบายน้ า/ขุดลอกแหล่งน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดล าราง/คลอง
ซอย ส่งน้ า หมู่ที ่2  
บ้านสนาม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหว้ยกอก ถึง บา้นสนาม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,200.00 ม. 

- - 485,000 485,000 485,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างล าราง/
คลองซอยคอนกรีต หมู่ที่ 2 
บ้านสนาม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหว้ยกอก ถึง บา้นสนาม  
กว้าง 1 - 2 ม.ยาว 1,200.00 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกล าหว้ยกอก
(โสกเปือย) หมู่ที่ 2  
บ้านสนาม 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคที่เพียงพอ ล าห้วยโสกเปือยตรงใต้สะพาน
บ้านแวงยาง- แวงใหม่ ถึง ฝาย
นายบุญมา ธงแสนเมือง ระยะทาง 
500 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
น้ าอุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการขุดลอก 
ร่องระบายน้ า หมู่ที่ 2  
บ้านสนาม 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
ดี 

จากบา้นนายสมปอง  แขนงแกว้ 
ถึง บ้านนายค าไพร  จ าปาแพง 

- - 15,000 15,000 15,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ท าให้สภาวะ
สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหนองกอก
หมู่ที่ 3 บา้นหนองกอก 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกหนองกอก - - 500,000 500,000 500,000 เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

6 โครงการขุดล ารางส่งน้ า 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองดุม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหนา้ปศุสัตว์ ถึง หนองดุม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,174.00 ม. 

- - 150,000 150,000 150,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างล าราง/
คลองซอยคอนกรีต หมู่ที่ 7 
บ้านหนองดุม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อการท า
เกษตร 

จากหนา้ปศุสัตว์ ถึง หนองดุม  
กว้าง 1-2 ม. ยาว 1,174.00 ม. 

- - 500,000 1,100,000 1,100,000 เพื่อมีน้ าใน
การท า
เกษตร 

เพื่อมีน้ าใน
การท าเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 



50 
 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านขุดคลองระบายน้ า/ขุดลอกแหล่งน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกหนองดุม 
หมู่ที่ 7 บา้นหนองกอก 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกหนองดุม - - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกห้วยกอก 
(โสกเปือย) หมู่ที่ 9 
บ้านยางตลาด 
 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกห้วยกอก (โสกเปือย) - - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านปรับปรุงแหล่งน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายกั้นน้ าคอนกรีต หมู่ที ่4 
บ้านกุดตะเข้  

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงฝายกั้นน้ าคอนกรีต - - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
แบบหลังแอ่น หมู่ที่ 12 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ตรงบริเวณห้วยกอกตอนล่าง - - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายชลประทานล าห้วยกอก 
(โสกเปือย) หมู่ที่ 12 

เพื่อประชาชนมีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

ซ่อมประตูน้ า ปิด-เปิด ฝายน้ า
ชลประทาน ล าห้วยกอก (โสก
เปือย) 

- - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างขยายเขต
ประปาภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 บา้นหนองหนอ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
– บริโภค ที่เพยีงพอ 

ขยายเขตการประปาภายใน
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บา้นหนองหนอ่ง 

เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ยใน
การใช้ไฟฟูา 

ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ในระบบ
ประปา 

- - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟูา 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการสูบน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ต าบลยาง
สีสุราช 

เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ยใน
การใช้ไฟฟูา 

ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อ
การเกษตร 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟูา 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ที่ 1 - 13 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมูบ่้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน 

- - 200,000 200,000 200,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

5 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(ระบบเปิด) 

เพื่อมีน้ าอุปโภคเพียงพอ ประชาชนมีน้ าอปุโภค-ที่เพียงพอ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าอุปโภค
เพิ่มขึ้น 

เพื่อ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

6 โครงการซ่อมแซมฝาร่อง
ระบายน้ า หมู่ที ่2  
บ้านสนาม 

เพื่อให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
ดี 

จากบา้นนายสมปองแขนงแกว้  ถึง 
บ้านนายค าไพร  จ าปาแพง 
ประมาณ 200 เมตร 

- - 90,000 90,000 90,000 เพื่อให้มี
สภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/ 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการท าประตู เปิด-ปิด 
หนองกอก หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองกอก 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคที่เพียงพอ ก่อสร้างประตูน้ า เปิด-ปิด หนอง
กอก 

- - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

8 โครงการบ่อน้ าขนาดเล็กตาม
ไร่นา 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอส าหรับ
เกษตร 

ขุดบ่อน้ าขนาดเล็กตามไร่นาเพื่อ
กักเก็บไว้ใช้ในการเกษตร 

- - 500,000 500,000 500,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

9 โครงการน้ าเพื่อชีวิต
การเกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล       
ยางสีสุราชมีการท าการเกษตร
แบบปลอดสารพษิ 

- - 300,000 300,000 300,000 เพื่อประชาชน
มีน้ าท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

เพื่อ
ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง/กอง

ส่งเสริมการเกษตร 

10 โครงการค่าจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้าง 

เพื่อจ้างออกแบบ จ้าง
ควบคุมงาน 

เพื่อจ้างออกแบบ ควบคุมงาน ที่
จ่ายใหแ้ก่เอกชนหรือนิติบุคคล 

- - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพื่อจ้างในการ
อกแบบ จ้าง
ควบคุมงาน 

เพื่อจ้างใน
การ
ออกแบบ 
ควบคุมงาน 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
2. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงาน ด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกไร้สารพิษด้วย
ปลาหางนกยูง 

เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตพื้นที่ต าบลยางสีสุราช 

การเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ใน
ภาชนะเก็บกักน้ าในครัวเรือน เพื่อ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

- - 50,000 50,000 50,000 ลูกน้ ายุงลายมี
ปริมาณที่
ลดลง 

ปริมาณยุงลายมี
ปริมาณลดลง 

อบต.ยางสีสุราช/
กองสาธารณสุข 

2 โครงการรู้ทันและปูองกัน 
โรคเบาหวาน ความดัน และ
วัณโรค 

อมรบให้ความรู้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลยางสีสุราช ใน
การปูองกันโรคต่างๆ 

ประชาชนในเขตต าบลยางสีสุราช 
มีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 

3 โครงการครอบครัวปลอดโรค
ปลอดภัย ออกก าลังกายตาม
ช่วงวัย 

อบรมให้ความรู้ประชาชนใน
เขตพื้นที่ต าบลยางสีสุราช 
ในเรื่องการบริโภคอาหาร
อย่างไรให้ปลอดภยั ปลอด
โรค 

ประชาชนในเขตต าบลยางสีสุราช 
มีสุขภาพพลานามยัที่แข็งแรง 

- - 30,000 30,000 30,000 เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟูา 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
2. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงาน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมทักษะ ด้าน
อาชีพ ส าหรับเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อฝึกอาชพีให้กับเด็กที่
ด้อยโอกาสทางสังคม 

ฝึกอาชีพส าหรับเด็กเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- - 50,000 50,000 50,000 เด็กได้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองสวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพบิัติ ประจ า
ต าบล 

เพื่ออบรมในด้านการปอูงกัน
ภัยพิบัติตา่งๆ 

อบรมให้ความรู้จิตอาสาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเผชิญเหตุภยัพิบัติ
ต่างๆ 

- - 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดภัย
พิบัติ 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มเติม 

อบต.ยางสีสุราช/
ส านักปลัด 

3 โครงการจ้างงานครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสด้านสังคม 

เพื่อจ้างงานครอบครัว 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จ้างงานครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

- - 100,000 100,000 100,000 เพิ่มรายได้
ให้กับ
ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองสวัสดิการ

สังคม 
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ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1 แผนงาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด (KPI) ผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการปลูก
ข้าว ปลูกผัก ปลอดสาร 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ต าบลยางสีสุราช มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

จัดอบรมให้ความรู้ให้กบัประชาชน 
ให้มีความรู้ในการท าเกษตรปลอด
สาร 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
การท าเกษตร
ปลอดสารมาก
ขึ้น 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการปรับปรุง และถนอม
อาหารสัตว ์เพื่อส่งเสริมการ
เล้ียงโค 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

การให้ความรู้ในการเลี้ยงโค เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เล้ียงโคมากขึ้น 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการ 9 ตามพอ่ ก่อตาม
ปราชญ์สู่วิธพีอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิต
ตามวิถีพอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพยีง 

- - 50,000 50,000 50,000 ปะชาชน
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

อบต.ยางสีสุราช/
กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.3  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง
ศูนย์ก าจัดมูลฝอย กลุ่มพื้นที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.3 การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอย กลุ่ม
พื้นที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม 

  ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ  ชี้แจงรายละเอียดร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/ว4360        
ลงวันที่  25  สิ งหาคม  2561 ได้ รับแจ้งว่าจากกระทรวงมหาดไทยว่ า
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายในรายการ “ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 20  กรกฎาคม  2561 โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย “ทั้งระบบ” ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ที่ชัดเจนได้โดยเร็วเป็นการจัดตั้ง “ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” 
ในทุกกลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,800 กว่าแห่ง ที่มีการ
รวมกลุ่มเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ภูเขาขยะ 324 ลูก ทั่วประเทศ โดยขอให้พิจารณา
ขนาด และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญ อีกทั้งให้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามระเบียบหลักเกณฑ์และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้พิจารณาการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) โดยแบ่งกลุ่มการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 5 กลุ่ม (Clusters) ประกอบด้วย 

  กลุ่มที่  1 มี เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นเจ้าภาพหลัก มีเครือข่าย
ประกอบด้วย อปท.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอแกด า 

  กลุ่มท่ี 2 มีเทศบาลต าบลเชียงยืนเป็นเจ้าภาพหลัก มีเครือข่ายประกอบด้วย 
อปท.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงยืน อ าเภอโกสุมพิสัย และอ าเภอชื่นชม 

  กลุ่มที่ 3 มีเทศบาลต าบลบรบือเป็นเจ้าภาพหลัก มีเครือข่ายประกอบด้วย 
อปท.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบรบือ อ าเภอนาเชือก และอ าเภอกุดรัง 

  กลุ่ มที่  4 มี เทศบาลต าบลวาปีปทุมเป็น เจ้ าภาพหลัก มี เครือข่ าย
ประกอบด้วย อปท.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอนาดูน 
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  กลุ่มที่ 5 มีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นเจ้าภาพหลัก มีเครือข่าย
ประกอบด้วย อปท.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ าเภอยางสีสุราช 

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ซึ่งมีเทศบาล
ต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นเจ้าภาพหลัก  

  ตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 “องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกัน
ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตน” ซึ่งเป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามความในมาตรตรา 
67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (2) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจึงเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 จังหวัดมหาสารคาม (MOU) ต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช โดยรายละเอียดจะให้ผู้อ านวย
กองสาธารณสุขชี้แจงต่อไป 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ความเป็นมาของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัด
มูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย “ทั้งระบบ” ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ที่ชัดเจนได้โดยเร็วเป็นการจัดตั้ง “ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” 
ในทุกกลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,800 กว่าแห่ง ที่มีการ
รวมกลุ่มเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ภูเขาขยะ 324 ลูก ทั่วประเทศ โดยขอให้พิจารณา
ขนาด และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญ อีกทั้งให้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามระเบียบหลักเกณฑ์และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย  

  โดยจังหวัดมหาสารคามได้พิจารณาการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย (Clusters) โดยแบ่งกลุ่มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกเป็น 5 
กลุ่ม (Clusters) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อยู่ในกลุ่มที่ 5 มีเทศบาล
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ต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นเจ้าภาพหลัก มีเครือข่ายประกอบด้วย อปท.ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ าเภอยางสีสุราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้
มอบหมายให้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มที่ 
5 ซึ่งมีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการ
ประชุม และมีมติที่ประชุมในก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะแบ่งเป็น 3 
แนวทาง คือ การก าจัดขยะมูลฝอยต้นทาง การก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างทาง และ
การก าจัดขยะมูลฝอยปลายทาง ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยต้นทางและระหว่างทาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินการ ในส่วนของ
การก าจัดขยะมูลฝอยปลายทาง กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยในที่ประชุมในกลุ่มพ้ืนที่ที่ 
5 ของจังหวัดมหาสารคามได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย
ด าเนินการบริหารจัดการขยะโดยการจัดตั้งโรงไฟฟูาพลังงานจากขยะ  

  ในการประชุมในกลุ่มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของ
จังหวัดมหาสารคาม (Cluster 5) ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกู่ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เรื่องการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีนายอ าเภอยางสีสุราช และนายอ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการประชุมเก่ียวกับการติดตามการด าเนินการ
ตามนโยบายของจังหวัด และการร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะ และที่ประชุม
ได้มีมติในการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอย
กลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 

      ร่างบันทึกข้อตกลง 
                           ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม  
                ณ เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 
     วันที่             เดือน                    พ.ศ.

2563 
  สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยประชุมการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
(Clusters) กลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 จังหวัดมหาสารคามของศูนย์ก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอ     
ยางสีสุราช ประกอบด้วย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลปะหลาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลลานสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเม็กด า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์เจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลก้ามปู องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภารแอ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงดง องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลขามเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเมือง ได้เห็นความส าคัญของด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
  ดังนั้น เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัยและเครือข่าย จึงได้ร่วมมือกันบริหารจัดการมูลฝอยภายใน 
Cluster 5 โดยการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยที่มีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิเป็น
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ผู้บริหารจัดการศูนย์และเพ่ือให้การจัดตั้งศูนย์ก าจัดฝอยครั้งนี้ด าเนินการไปด้วยดีและสมบูรณ์แบบจึงจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช มีเขตรับผิดชอบ        หมู่บ้าน  จ านวนประชากร    คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันโดยประมาณ              ตัน 
  1. การลดปริมาณมูลฝอยจากต้นทาง 
   1.1 ก่อนน ามูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิก Cluster 5 ลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดหรือต้นทางโดยใช้หลัก 
3 Rs คือ การลดปริมาณการใช้ (REDUCE) การใช้ซ้ า (REUSE) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) 
   1.2 ให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก Cluster 5 จัดท าตัวชี้วัด (KPI) 
หรือเปูาหมายในการลดปริมาณมูลฝอยในพ้ืนที่ของตนเอง เป็นรายปีส่งให้ศูนย์ก าจัดขยะฯ เพ่ือช่วยกันลด
ปริมาณมูลฝอยจากต้นทางอย่างจริงจัง ให้ศูนย์ก าจัดขยะสามารถเตรียมพ้ืนที่ส าหรับ เครือข่ายน ามูลฝอยมา
ก าจัดได้อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้งานพื้นที่ก าจัดขยะ 
  2. การจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ Cluster 5 จะจัดกิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายหรือ
ขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนน ามาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 
  3. การขนส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด Cluster 5 ควบคุมการขนส่งมูลฝอยของตนเองขณะขนส่ง
มาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย มิให้ตกหล่นระหว่างทางเพ่ือปูองกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. อัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าบริการขยะมูลฝอยหรือเทศบัญญัติเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
  5. แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยในอนาคต หากมีการจัดตั้งโครงการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลังงานไฟฟูา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ในฐานะสมาชิกกลุ่ม Cluster 5 มีความเห็นชอบ
และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของเทศบาลต าบลพยัฆภูมิพิสัยทุกประการ 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝุายอ่านและเข้าใจข้อความ
รวมทั้งแสดงเจตจ านงและเต็มใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานจัดตั้งก าจัดมูลฝอยรวมครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการรวมกลุ่มต่อไป 
 
 
ลงชื่อ            ประธานสักขีพยาน  ลงชื่อ            ประธานสักขีพยาน 
     (นายเนตรสุเทพ  สุ่มมาตร)     (นายเศรษฐา  เณรสุวรรณ) 
      นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย        นายอ าเภอยางสีสุราช 

  

ลงชื่อ             เจ้าภาพกลุ่ม  ลงชื่อ              สมาชิกกลุ่ม 
          (นายอนวัช  โชควรกุล)     (นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
 
ลงชื่อ             พยาน   ลงชื่อ              พยาน 
          (นายชัยภัทร  ภู่กุดแก้ว)       (นายเสรีชัย  ปิติทะโน) 
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     ปลัดเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

 

  ซ่ึงเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยได้จัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
จัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคามขึ้น โดยมีใจความ
หลักๆอยู่ 5 ข้อ คือ 1.การลดปริมาณมูลฝอยจากต้นทาง 2.การจัดการขยะ
อันตรายหรือขยะพิษ 3.การขนส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด 4.อัตราค่าก าจัดขยะมูล
ฝอย และ 5.แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยในอนาคต หรือการจัดตั้งโรงงาน
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นไฟฟูา (RDF)  

  จากการประชุมในครั้งดังกล่าวนั้น ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นชอบในการ
จัดท าร่างบันทึกข้อตกลง แต่มีการตั้งข้อสังเกตในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม จากนายอ าเภอ
ยางสีสุราช ในข้อที่ 5 จาก “5. แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยในอนาคต 
หากมีการจัดตั้งโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟูา องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ในฐานะสมาชิกกลุ่ม Cluster 5 มีความเห็นชอบและยินดีให้
ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของเทศบาลต าบลพยัฆภูมิพิสัยทุก
ประการ” ว่าอ านาจหน้าที่นี้มิใช่อ านาจหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วนต าบล
แต่เป็นบทบาทหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง และแนะน าให้มีการแก้ไขร่างบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  

  ในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 
5 ของจังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ 
 1. การลดปริมาณมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งใช้หลัก 3Rs คือ การลดปริมาณ
การใช้ (REDUCE) การใช้ซ้ า (REUSE) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
(RECYCLE) ซึ่งทาง อบต.ยางสีสุราชได้ด าเนินการอยู่แล้ว 

  2.การจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ ซึ่งมอบหมายให้เจ้าภาพ หรือ
เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย เป็นหน่วยงานหลักในการก าจัดขยะอันตรายหรือขยะพิษ 

  3.การขนส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราชจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง  

  4.อัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอย เป็นส่วนของค่าบริการต่างๆ ซึ่งจะเป็นตามที่
เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยก าหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณตันละ 500 บาท 

  5.แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยในอนาคต หรือการจัดตั้งโรงงาน
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นไฟฟูา (RDF)  

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ขอชี้แจงที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท าบันทึกข้อตกลง หรือ MOU นั้น 
ไม่ใช่สัญญาที่จะตกลงท าทันที แต่เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรว่าจะมี
รายละเอียดกิจกรรมที่จะท าร่วมกันมีอย่างไรบ้างโดยเบื้องต้น  ดังนั้นเมื่อมีการลง
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นามในข้อตกลงแล้วจะไม่เป็นการผูกพันกับองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช
ในทันทีหรือจะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายทันท ี 

  ในเรื่องการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ของทุกพ้ืนที่  
ซึ่งจัดเป็นวาระแห่งชาติ โดยในจังหวัดมหาสารคามจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ หรือ 5 
Cluster และในแต่ละกลุ่มก็จะมีการออกแบบการบริหารจัดการขยะในแต่ละกลุ่ม
เอง  

  อ าเภอยางสีสุราชจะอยู่ในกลุ่มที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
และอ าเภอยางสีสุราช โดยมีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นเจ้าภาพ และมี
ข้อสรุปในการบริหารจัดการขยะในกลุ่มว่าจะบริหารจัดการขยะโดยการสร้าง
โรงงานเผาขยะแล้วแปลงเป็นพลังงานไฟฟูาเพ่ือขาย โดยมอบหมายให้เทศบาล
ต าบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้เงื่อนไขที่จะสร้างโรงงานเผาขยะ โดย
สถานที่ในการด าเนินการจะอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในต าบลยางสีสุราช แต่ข้อส าคัญของการท าข้อตกลง
นี้คือ เมื่อมีเตาเผาขยะท่ีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยแล้ว สมาชิกต้องน าขยะไปเผา
ที่เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย จึงจะมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า
ค่าก าจัดขยะจะอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาทต่อตัน ในส่วนของข้อที่ 1 การลดปริมาณ
ขยะ และข้อที่ 2 การจัดการขยะพิษ  เราได้ด าเนินการเป็นประจ าอยู่แล้ว  ในข้อที่ 
3 การขนส่งมูลฝอย หากมีโรงงานไฟฟูาเกิดขึ้นหากเราจะน าขยะไปก าจัดที่
โรงไฟฟูาจะต้องมีการขนส่งโดยปูองกันมิให้ขยะมูลฝอยตกหล่นตามทาง  ส่วนข้อที่ 
4 อัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอย คิดว่าจะไม่เกิน 500 บาทต่อตัน ส่วนในข้อที่ 5 
แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยในอนาคต ที่ระบุว่าต้องท าตามที่เทศบาล
พยัคฆภูมิพิสัยทุกประการก็จะมีการตัดออกและแก้ไขให้ข้อความถูกต้องครบถ้วน
แทนครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพ่ิมเติมในการท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอย กลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม 
หรือไม่ครับ 

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

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ในการที่เราต้องขนส่งขยะไปก าจัดที่เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งขยะไปก าจัด หากในอนาคตมีการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟูาขึ้นแล้วเราจะ
ได้รับประโยชน์อะไรตอบแทนกลับมาหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากเป็นค าถามที่เป็นเรื่องในอนาคตจึงไม่อาจทราบได้ ดังนั้นฝุาย
บริหารสามารถพิจารณาจะตอบหรือไม่ก็ได้ครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ขอสอบถามว่าหากมีการท าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นแล้วมีการสร้างโรงงาน
ไฟฟูาขึ้นมาแล้วจะท าให้ไม่ต้องมีบ่อขยะในต าบลยางสีสุราช จึงขอสอบถามถึงข้อดี
และข้อเสียในการท าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  เปรียบเทียบการด าเนินการก่อสร้าง
เตาเผาขยะของเราเองครับ  

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

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางจันทร์ธิมา  นนทะสี ส.อบต.ม.9 บ้านยางตลาด 

  หากเราน าขยะไปก าจัดที่เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัยแล้ว โครงการที่จะก่อสร้าง
เตาเผาขยะท่ีเคยวางแผนไว้จะต้องยกเลิกหรือไม่คะ 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ในเรื่องที่ท่าน ส.อบต.ได้สอบถามมานั้น ขอชี้แจงว่าการที่เทศบาลพยัคฆภูมิ
พิสัยรับเป็นเจ้าภาพในการรับก าจัดขยะเป็นหน่วยงานที่มีความเสียสละมาก 
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก  ประโยชน์ที่ประชาชน
ในพ้ืนที่ยางสีสุราชจะได้รับ คือ ลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมในการก าจัดขยะ 
ในส่วนของโคกหนองเดิ่นที่เป็นที่ทิ้งขยะในปัจจุบันก็จะด าเนินการฝังกลบให้เป็น
โคกเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์แทน ส่วนผลประโยชน์จากโรงไฟฟูาที่จะได้รับหรือไม่นั้น
ก็จะต้องมีการตกลงอีกครั้งหนึ่ง  

  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช ในแต่ละปีนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดขยะอยู่ที่ปีละ
ประมาณหนึ่งล้านบาทในขณะที่สามารถเก็บค่าก าจัดขยะได้เพียงประมาณปีละหนึ่ง
แสนบาทเท่านั้น ดังนั้นหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟูาขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บขน
ขยะไปทิ้งอาจะมากขึ้น แต่ก็จะลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อ
ประชาชนในต าบลของเรา 

  ส่วนของโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะนั้น เนื่องจากเกิดสภาวะ PM 2.5 ขึ้น
จากสภาพอากาศที่แล้ง ท าให้การก่อสร้างเตาเผาขยะอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯได้ขอรับค าปรึกษาด้านการ
ก่อสร้างเตาเผาขยะจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 10 ก็ได้รับ
ข้อแนะน าในหลักการการควบคุม ควัน ขี้เถ้า ให้อยู่ในปริมาณที่ได้มาตรฐานจึงจะ
สามารถก่อสร้างเตาเผาขยะได้ นอกจากนั้นยังจะต้องมีการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธ์แสงดา รองประธานสภาฯ  เชิญครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายบรรฬุ  โพธ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด และ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  กระผมขอเสนอความคดิเห็นในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ที่เป็นจุดทิ้งขยะของต าบล
ยางสีสุราช หากเป็นไปได้ก็ควรให้น าภาระด้านการก าจัดขยะออกไปจากต าบลของ
เรา เนื่องจากรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมเริ่มลดลงมีขยะอยู่เกลื่อนกลาด มีคนมาลักลอบ
ทิ้งมากมาย การน าขยะไปก าจัดที่เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยก็จะท าให้มลภาวะ
ทางสิ่งแวดล้อมของเราก็หมดไปและได้ธรรมชาติกลับมา เท่านั้นก็ถือว่าเป็นผลก าไร
แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ในเรื่องของโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ยางสีสุราชนั้น  เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟูาจากขยะของเทศบาลต าบล
พยัคภูมิพิสัยเป็นโครงการที่จะด าเนินการในอนาคตซึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้เริ่ม
ด าเนินโครงการเมื่อใด หากผู้บริหารได้ประเมินสถานการณ์ว่าโครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชยังมีความจ าเป็นและมีความ
คุ้มค่าอยู่ก็อาจจะด าเนินการควบคู่กันไปก่อนหรือสร้างเป็นที่พักขยะไว้ก่อน 

ประธานสภาฯ  เชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  หัวหน้าส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ขอชี้แจงในข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 73 ก าหนดไว้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท า
กิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็น
การเก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการขยะ
ก็เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการลงนามในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ดังกล่าวในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ในการท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ความ
ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม อีก
หรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก กระผมขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบใน
การท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 
5 ของจังหวัดมหาสารคาม โดยการยกมือ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การให้ความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือ
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม 

  ที่ประชุมทั้งหมด   19  เสียง 
  เห็นชอบ   18 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือการ
จัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่  5 ของจังหวัดมหาสารคาม  ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชเสนอ ดังนี้ 

      ร่างบันทึกข้อตกลง (ฉบับแก้ไข) 
                           ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 ของจังหวัดมหาสารคาม  

                ณ เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 

     วันที่             เดือน                    พ.ศ.
2563 

  สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยประชุมการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ 
(Clusters) กลุ่มพ้ืนที่ที่ 5 จังหวัดมหาสารคามของศูนย์ก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอยางสี
สุราช ประกอบด้วย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลปะหลาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลลานสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเม็กด า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์เจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลก้ามปู องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภารแอ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงดง องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกู่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมือง ได้เห็นความส าคัญของ
ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย 
  ดังนั้น เทศบาลพยัคฆภูมิพิสัยและเครือข่าย จึงได้ร่วมมือกันบริหารจัดการมูลฝอยภายใน 
Cluster 5 โดยการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยที่มีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิเป็น
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ผู้บริหารจัดการศูนย์และเพ่ือให้การจัดตั้งศูนย์ก าจัดฝอยครั้งนี้ด าเนินการไปด้วยดีและสมบูรณ์แบบจึงจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช มีเขตรับผิดชอบ        หมู่บ้าน  จ านวนประชากร    คน 
ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันโดยประมาณ              ตัน 
  1. การลดปริมาณมูลฝอยจากต้นทาง 
   1.1 ก่อนน ามูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิก Cluster 5 ลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดหรือต้นทางโดยใช้หลัก 
3 Rs คือ การลดปริมาณการใช้ (REDUCE) การใช้ซ้ า (REUSE) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) 
   1.2 ให้องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก Cluster 5 จัดท าตัวชี้วัด (KPI) 
หรือเปูาหมายในการลดปริมาณมูลฝอยในพ้ืนที่ของตนเอง เป็นรายปีส่งให้ศูนย์ก าจัดขยะฯ เพ่ือช่วยกันลด
ปริมาณมูลฝอยจากต้นทางอย่างจริงจัง ให้ศูนย์ก าจัดขยะสามารถเตรียมพ้ืนที่ส าหรับเครือข่ายน ามูลฝอยมา
ก าจัดได้อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้งานพื้นที่ก าจัดขยะ 
  2. การจัดการขยะอันตรายหรือขยะพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก Cluster 
5 จะจัดกิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนน ามาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 
  3. การขนส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก Cluster 5 
ควบคมุการขนส่งมูลฝอยของตนเองขณะขนส่งมาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 
มิให้ตกหล่นระหว่างทางเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. อัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าบริการขยะมูลฝอยหรือเทศบัญญัติเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
  5. แนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยในอนาคต หากมีการจัดตั้งโครงการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลังงานไฟฟูา ให้เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster 5 เป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการและให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ในฐานะสมาชิก  Cluster 5 เข้าร่วมโครงการ
ในการน าส่งขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตนเองมาก าจัดต่อไป 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝุายอ่านและเข้าใจข้อความ
รวมทั้งแสดงเจตจ านงและเต็มใจในการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานจัดตั้งก าจัดมูลฝอยรวมครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการรวมกลุ่มต่อไป 
 
 
 
ลงชื่อ            ประธานสักขีพยาน  ลงชื่อ            ประธานสักขีพยาน 
     (นายเนตรสุเทพ  สุ่มมาตร)     (นายเศรษฐา  เณรสุวรรณ) 
      นายอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย        นายอ าเภอยางสีสุราช 

  

 

ลงชื่อ             เจ้าภาพกลุ่ม  ลงชื่อ              สมาชิกกลุ่ม 
          (นายอนวัช  โชควรกุล)     (นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
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นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย   ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
 
 
ลงชื่อ             พยาน   ลงชื่อ              พยาน 
          (นายชัยภัทร  ภู่กุดแก้ว)     (นายเสรีชัย  ปิติทะโน) 
     ปลัดเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนอ ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝุายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายทองสุข  ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3 เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ กระผม 
นายทองสุข  ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก 

  ขอฝากให้กองสาธารณสุขฯไปเก็บขยะสารพิษในหมู่ที่ 3 บ้านหนองกอก
ด้วยครับ เนื่องจากที่เก็บขยะสารพิษเต็มแล้วครับ 

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

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  มี 3 เรื่องท่ีจะปรึกษาหารือในที่ประชุม 

  เรื่องที่ 1 กระผมได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยางสีสุราช ว่าครูที่ศูนย์เด็กเล็กมีปัญหาในการดูแลเด็ก โดยครูที่มาใหม่มี
พฤติกรรมรุนแรงกับเด็ก ซึ่งมองได้สองทางว่า ครูพยายามให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้
เก่งขึ้น แต่ผู้ปกครองมองว่าเป็นการกระท ารุนแรงเกินกว่าเหตุ ขอให้ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาดูแลด้วย เพราะผู้ปกครองเด็กฝากมา 

  เรื่องท่ี 2 ฝากไปยังท่านที่ดูแลตลาดสด พ่อค้าแม่ค้าในตลาดแจ้งว่าต้องการ
ให้เพ่ิมไฟฟูาส่องสว่างของตลาดให้มากข้ึน  

  เรื่องท่ี 3 ฝากถามเรื่องการเบิกจ่ายเงิน สปสช.ของหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 13 ว่า
ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้บริหารตอบเป็นข้อๆไปครับ  เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ
หัวหน้าส่วนราชการทุท่านครับ กระผม นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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  ในส่วนประเด็นเรื่องครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กต าบลยางสีสุราชที่ท่าน   
ส.อบต.แจ้งมานั้น กระผมยังไม่ได้รับแจ้งมา ในส่วนนี้กระผมจะด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว แล้วจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  กระผมเองก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เน้นการพัฒนาด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก ซึ่งอาจเป็นเทคนิคของครูแต่
ละท่าน แต่อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือความเป็นธรรม
ทั้งสองฝุาย และจะรายงานผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธ์แสงดา รองประธานสภาฯ  เชิญครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายบรรฬุ  โพธ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด และ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ขอฝากเรียนถามเรื่องโคกหนองเดิ่นที่ได้ด าเนินการรังวัดเรียบร้อยแล้ว ใน
ส่วนของงบประมาณท่ีจะก้ันหรือจะขุดคลองรอบ ขณะนี้ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด
แล้ว  

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง  เชิญครับ 

นางพรสวรรค์  บุญหลาย   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ในประเด็นเรื่องไฟฟูาส่องสว่างของตลาดองค์การบริหารส่วนต าบล          
ยางสีสุราช สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เมื่อวันที่ 
12  กุมภาพันธ์  2563 ได้มีการประชุมซึ่งมีประเด็นเรื่องการเพ่ิมไฟฟูาส่องสว่าง
อยู่ด้วย ซึ่งกองช่างจะด าเนินการส ารวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือ
เสนอขอจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด
อีกครั้งค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญครับ 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ สปสช.ของหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 13 ใน
ส่วนของปี 2562 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปทั้งหมดแล้ว แต่ในส่วนของหมู่ที่ 1 ยัง
ไม่ได้สรุปผลการด าเนินการส่งให้กองทุน สปสช.  
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  เรื่องแรก จากในการประชุมคณะกรรมการตลาดฯในครั้งที่ผ่านมา มีการ
ขอให้อบต.น ารถน้ ามารดบริเวณหน้าตลาดทุกวันเนื่องจากปัญหาเรื่องฝุุน แต่ท่าน
ปลัดซึ่งอยู่ในที่ประชุมดังกล่าวด้วยกล่าวว่าขอสงวนน้ าไว้ก่อนเนื่องจากน้ าอาจไม่
พอใช้ในแล้งนี้ แต่ผู้ค้าในตลาดก็แสดงความเห็นว่าการรดน้ าหน้าตลาดนั้นใช้น้ า
เพียงจ านวนไม่มาก และสินค้าในตลาดสดส่วนใหญ่ก็เป็นอาหาร ผู้ค้าในตลาดสดจึง
ฝากให้ท่านปลัด อบต.ยางสีสุราช ได้ทบทวนการพิจารณาน าน้ ามารดหน้าตลาดสด
เพ่ือลดฝุุนละอองอีกครั้งหนึ่งครับ 

  เรื่องที่ สอง คณะกรรมการท่านหนึ่งในที่จากในการประชุมคณะกรรมการ
ตลาดฯในครั้งที่ผ่านมา ฝากเรื่องการควบคุมดูแลร้านค้าที่ขายของประเภทปิ้งย่าง
ให้ย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกตลาดเนื่องจากมีควันจากการปิ้งย่างรบกวนผู้ค้าราย
อ่ืน ขอฝากให้ทางอบต.ช่วยในการควบคุมดูแลด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ผู้บริหารจะน าข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและด าเนินการแก้ไขต่อไป ครับ 

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

นายโกสน  พลไชยขา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายโกสน  พลไชยขา ส.อบต.ม.13 บ้านศรีสวัสดิ์ 

  ขอสอบถามเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงบ่อขยะที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ใช้ในการด าเนินการแล้ว
หรือไม่ และการที่มีการเผาขยะในบ่อขยะที่เกิดขึ้นเป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
อบต.หรือไม่ เนื่องจากมีควันเป็นจ านวนมากและมีขยะปลิวออกมานอกบริเวณที่ทิ้ง
ขยะ  และควรมี ม าตรการ ในการจั ดการกั บผู้ ลั กลอบทิ้ ง ขยะ ไว้ ต ามที่
สาธารณประโยชน์ด้วย 

  เรื่องที่ สอง เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ที่ 13 ว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด
แล้ว และวันนี้กระผมจะท าหนังสือไปอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญครับ 

นางอมราวดี  แสนมี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  ดิฉัน นางอมราวดี  แสนมี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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  เรื่อง การเผาขยะไม่ทราบว่าท่านสมาชิกฯ ทราบหรือไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้เผาขยะ
คะ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เพราะในทุกๆปีจะมีการฝังกลบขยะในบ่อขยะ
อยู่แล้ว จึงไม่ต้องท าการเผาขยะในบ่อขยะ หากมีท่านใดพบเห็นผู้ที่ท าการลักลอบ
เผาขยะก็ขอให้แจ้งมาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ เป็นต้น เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

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

นายสิม  ปิดตาทะเนา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสิม  ปิดตาทะเนา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง 

  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการกองช่างที่ได้ด าเนินการในการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหน่อง และหมู่ที่ 11 บ้าน
หนองวัด เมื่อวานนี้ และอีกโอกาสหนึ่งที่ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯที่ได้มอบท่อ 
PVC ในการผันน้ าจากบ่อมาใช้ในระบบประปา 

  เรื่องการซ่อมแซมถนน ขอให้ผู้บริหารหางบประมาณในการจัดซื้อยาง      
มะตอยคลุกกับหินเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมทางแบบเดียวกับทางหลวงชนบท 
เนื่องจากถนนเส้นทางที่ไปหมู่ที่ 8, 11 และ 13 มีลักษณะเป็นหลุ่มเป็นบ่อเป็น
จ านวนมาก หากมีงบประมาณก็ขอเสนอให้ทาง อบต.จัดซื้อยางมะตอยและหิน
ขนาดเล็กมาเก็บไว้ที่ส านักงาน อบต. หากสมาชิกหรือประชาชนพบว่าถนนช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อก็จะได้มาขอเบิกไปใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเพียงเล็กน้อยเอง
ได้  

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ผู้บริหารจะน าข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา ครับ 

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

นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายฉวี  แสงประเสริฐ ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง 

  ขอสอบถามไปยังฝุายบริหารฯว่าโครงการของบ้านแวงยางในการขุดลอก
โคกหนองกุงที่สภาฯได้เห็นชอบให้ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ไม่ทราบ
ว่าได้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วบ้าง  

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 
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นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  หากโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องการสอบแนวเขตที่ดิน ก็จะเร่ง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ครับ 

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

นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร ส.อบต.ม.6 บ้านหนองแปน 

  ขอหารือที่ประชุมและคณะผู้บริหารฯ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

  เรื่องที่ 1 เรื่อง การขอติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น หากหมู่บ้านต้องการขอ
ติดตั้งให้ท าหนังสือมาถึงท่านนายกฯได้เลยหรือไม่คะ 

  เรื่องที่ 2 เรื่อง แนวเขตที่สาธารณประโยชน์โคกหนองทันที่มีปัญหาค้างมา
นานนั้นไม่ทราบว่าผู้บริหารฯได้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วบ้าง คะ  

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  เรื่องแรก หากหมู่บ้านใดต้องการขอติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็ให้แจ้งมายัง 
อบต.เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามระเบียบฯต่อไปครับ 

  เรื่องท่ีสอง เรื่องแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์โคกหนองทัน เบื้องต้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ท าหนังสือไปยังที่ดินจังหวัดมหาสารคามให้มาสอบ
แนวเขตที่ดินแล้วครั้งหนึ่ง แต่ผลปรากฏว่าหลักเขตไม่ชัดเจนท าให้ต้องมีการสอบ
แนวเขตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ท าหนังสือไปอีกครั้งแล้วครับ     

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

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ขอสอบถามฝุายบริหาร จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

  เรื่องท่ี 1 เรื่อง การอุทธรณ์กรณีน้ าเสียของฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 ได้ด าเนินการ
ถึงข้ันตอนใดแล้ว 
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  เรื่องที่ 2 เรื่อง การสอบเขตที่สาธารณะสระบัว หมู่ที่ 2 บ้านสนาม ได้
ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วบ้าง 

ประธานสภาฯ  เชิญ นิติกร  เชิญครับ 

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่ เคารพทุกท่าน  กระผม นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  นิติกร องค์การบริหาร         
ส่วนต าบลยางสีสุราช ครับ  

  เรื่องที่ 1 เรื่องการอุทธรณ์ของฟาร์มหมู นั้น สืบเนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุ ราชได้มีค าสั่ งองค์การบริหารส่ วนต าบลยางสีสุ ราช ที่ 
453/2562 ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2562 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช ซึ่งคณะกรรมการได้ออกตรวจการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพกรณีของฟาร์มสุกร และคณะกรรมการฯได้แจ้งค าสั่งให้ เจ้าของ
ฟาร์มสุกรปรับปรุง และแก้ไขในการประกอบกิจการฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ต าบล     
ยางสีสุราช ซึ่งเจ้าของฟาร์มสุกรได้มีการอุทธรณ์ค าสั่งไปยังคณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์ที่ส านักงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  ใน
ประมาณช่วงเดือนที่แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการของศูนย์ 
อนามัยและสิ่งแวดล้อมเขต 7 จังหวัดขอนแก่นในนามตัวแทนของอธิบดีกรม
อนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ลงตรวจสอบ และอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาการ
อุทธรณ์ว่าจะพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนเวลาในการด าเนินการปรับปรุง และแก้ไขใน
การประกอบกิจการฯหรือไม่ ซึ่งเจ้าของกิจการให้เหตุผลว่า ระยะเวลาในค าสั่ง ฯ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ 120 วัน ซึ่งครบก าหนดในวันที่ 7  มีนาคม  2563  
เจ้าของกิจการไม่สามารถปรับปรุง และแก้ไขในการประกอบกิจการฯได้ทันเวลา 
และหากผลการพิจารณาเป็นอย่างไร เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะพิจารณาด าเนินการ
ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง  เชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ครับ  

  เรื่อง การสอบเขตที่ดินดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นที่
สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนังสือส าคัญที่หลวง (นสล.) ซึ่งเป็น
การตกส ารวจ จึงเป็นอ านาจของส่วนกลางในการสอบเขตที่ดิน ซึ่งส านักงานที่ดิน
จะเป็นผู้ด าเนินการต่อไปครับ 

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

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางจันทร์ธิมา  นนทะสี ส.อบต.ม.9 บ้านยางตลาด 



73 
 

  เนื่องจากภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านยางตลาด มีปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่อง 
โรงสีข้าวภายในหมู่บ้านเมื่อมีการสีข้าวแล้วมีแกลบมีฝุุนพัดเข้าบ้านข้างเคียง ท าให้
มีปัญหาแล้วมาร้องเรียนที่สมาชิกฯแต่เนื่องจากเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันท าให้ไม่
สามารถตกลงกันได้ จึงฝากให้ทางผู้บริหารฯได้ช่วยในการเจรจาแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนให้ด้วยค่ะ  

  ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 9 บ้านยางตลาด 
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้แล้วสามารถด าเนินการได้เลยค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  ในเรื่องปัญหาร้องเรียนเรื่ องเหตุร าคาญของประชาชนในหมู่ที่  9            
บ้านยางตลาด ขอให้ท่านสมาชิกฯช่วยท าหนังสือร้องเรียนเพ่ือทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราชจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบและด าเนินการตาม
ระเบียบฯต่อไป 

  ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 9 บ้านยางตลาด ขณะนี้
ได้ด าเนินการลงข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกแล้ว เตรียมด าเนินการลงนามในสัญญา
และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่วนโครงการอ่ืนๆจะเร่งด าเนินการทยอยจัดท า
สัญญาต่อไปครับ  

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

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  เรื่อง โครงการติดตั้ งไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากหมู่ที่ 10 บ้าน
โพธิ์ชัย ได้ส่งโครงการดังกล่าวไปนานแล้ว แต่ยังมีการด าเนินการในการติดตั้ง จึงขอ
สอบถามว่าจะต้องรอให้ทุกหมู่บ้านส่งเรื่องขอติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างก่อนจึงจะ
ด าเนินการติดตั้ง หรือจะติดตั้งตามล าดับที่ส่งเรื่องไปครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  เรื่อง โครงการติดตั้ งไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากนอกจากต้อง
เตรียมความพร้อมในสถานที่ด าเนินการแล้วยังต้องรองบประมาณเงินอุดหนุนที่โอน
มาให้ อบต.ด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เชิญครับ 

นายชาตรี  เทเวลา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายชาตรี  เทเวลา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ขอแจ้งท าความเข้าใจ เรื่อง การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สืบเนื่องจากใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม ได้ส่งเลขที่บัญชีที่ของผู้มี
สิทธิฯใช้ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กรมบัญชีกลางเพ่ือ
โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง เป็นเดือนแรกที่กรมบัญชีกลางโอนให้เกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนผู้มีสิทธิฯที่ยังได้รับเป็นเงินสดเกือบทั้งหมด ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 มีผู้รับเบี้ยสูงอายุ ประมาณ 200 ราย และผู้รับเบี้ยความพิการประมาณ 
80  ราย 

  ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาท าให้ผู้มีสิทธิฯไม่ได้รับเงินตามสิทธิฯที่พบ ได้แก่  
  1. ปัญหาเลขที่บัญชีที่ได้ส่งมาปิดไปแล้ว เป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ประมาณ 40 ราย และผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประมาณ 10 ราย จึงไม่สามารถ
โอนเงินให้ผู้มีสิทธิได้โดยตรง ซึ่งกองสวัสดิการสังคมได้แจ้งรายชื่อให้ทุกหมู่บ้าน
ทราบแล้ว หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ฝากท่านสมาชิกฯทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุทราบเพ่ือไปเปิดบัญชีใหม่ และให้มาแจ้งที่กองสวัสดิการสังคมเพ่ือจะ
ด าเนินการลงระบบและส่งเลขที่บัญชีใหม่ให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรณีดังกล่าว
กรมบัญชีกลางจะตกเบิกให้ในเดือนถัดไป และหากผู้มีสิทธิฯท่านใดมีข้อสงสัยให้
แจ้งกองสวัสดิการสังคมพร้อมน าสมุดบัญชีมาเพ่ือตรวจสอบได้ว่าเลขบัญชีที่ใช้ใน
ปัจจุบันตรงกับที่ให้ไว้หรือไม ่

  2. ปัญหาเลขบัญชีที่ส่งให้กองสวัสดิการสังคมประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 เรื่อยมานั้น ไม่ตรงกับบัญชีที่ต้องการใช้ในการรับเงิน เมื่อน าสมุดบัญชีไป
ปรับจึงไม่มียอดการรับโอนเงินดังกล่าว ซึ่งพบประมาณ 30 ราย หากผู้มีสิทธิฯท่าน
ใดมีข้อสงสัยให้แจ้งกองสวัสดิการสังคมพร้อมน าสมุดบัญชีมาเพ่ือตรวจสอบได้ว่า
เลขบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันตรงกับที่ให้ไว้หรือไม่ 

  3. ในกรณีผู้ที่ได้รับเงินสดในเดือน กุมภาพันธ์  2563 ฝากประชาสัมพันธ์
ให้ด า เนินการเปิดบัญชีแล้วส่ ง เลขที่ ให้กองสวัสดิการสังคมเ พ่ือประสาน
กรมบัญชีกลางเพ่ือโอนเงินให้ผู้มีสิทธิฯครบทั้งหมดในเดือนมีนาคม  2563 

  4. หากเป็นกรณีผู้พิการที่ติดเตียงก็สามารถท าหนังสือมอบอ านาจ หรือ  
หนังสือรับรองบุคคลจาก อบต. ให้ลูก หลาน ผู้ดูแลหรือผู้ที่ผู้มีสิทธิไว้วางใจ เพ่ือ
น าไปเปิดบัญชีธนาคาร ธกส. ซึ่งกองสวัสดิการสังคมได้ประสานกับธนาคารให้
ด าเนินการอ านวยความสะดวกไว้แล้ว โดยที่ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้รับเบี้ย
ความพิการไม่ต้องไปเอง โดยจะเป็นชื่อบัญชีเพ่ือ(ชื่อผู้มีสิทธิฯ)  

  5. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิฯน าสมุดบัญชีไปปรับที่เครื่องปรับบัญชีหน้าธนาคาร
แล้วยอดเงินไม่ขึ้น ก็ขอให้ลองเข้าไปปรับที่หน้าเคาน์เตอร์บริการอีกครั้ง เนื่องจาก
อาจมีความผิดพลาดของเครื่องปรับบัญชีได้ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ นางสาวบุญเพ็ง  ย าปันกึ ส.อบต.ม.7  เชิญครับ 
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นางสาวบุญเพ็ง  ย าปันกึ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวบุญเพ็ง  ย าปันกึ ส.อบต.ม.7  บ้านหนองดุม 

  หากจะขอตรวจดูเลขท่ีบัญชีที่ส่งไว้เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
หรือไม่เพ่ือปูองกันปัญหาที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้หรือไม่คะ 

 
 
 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เชิญครับ 

นายชาตรี  เทเวลา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายชาตรี  เทเวลา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ครับว่าเลขบัญชีที่ได้ส่งไว้ตรงกับบัญชีที่ผู้มีสิทธิ
จะใช้ในการรับเงินหรือไม่ครับ เนื่องจากกองสวัสดิการลงข้อมูลในระบบฯให้
เรียบร้อยแล้วครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายทองสุข  ปิติธาโน ส.อบต.ม.3  เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายทองสุข  ปิติธาโน ส.อบต.ม.3  บ้านหนองกอก 

  ขอสอบถามว่าเพราะเหตุใดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาผู้ที่มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมรับเบี้ยความพิการทั้งสองอย่างท าไมจึงได้รับทั้งเป็น   
เงินสด และเข้าบัญชี คือ ได้รับเบี้ยสูงอายุผ่านบัญชี แต่ได้รับเบี้ยความพิการเป็น
เงินสด ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เชิญครับ 

นายชาตรี  เทเวลา  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายชาตรี  เทเวลา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  เนื่ องจากเป็นความผิดพลาดในการประมวลผลของระบบฯ ของ
กรมบัญชีกลางซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขในการจ่ายในเดือน มีนาคม 2563 ต่อไป 
เนื่ องจากต่อไปนี้ เ งินจะไม่ผ่ านองค์การบริหารส่ วนต าบลแต่จะจ่ายจาก
กรมบัญชีกลางไปยังผู้สูงอายุโดยตรง ครับ 

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

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  ขอสอบถาม เรื่อง โครงการศึกษาดูงานของ อบต. จะด าเนินการในช่วงใด
ครับ  
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ประธานสภาฯ  เชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ   
ที่เคารพทุกท่าน  กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก 
อบต.ยางสีสุราช 

  เรื่อง โครงการศึกษาดูงานฯ คาดว่าจะด าเนินการในช่วงปลายเดือนมีนาคม 
2563 ถึงช่วงต้นเดือน เมษายน 2563 ครับ ส่วนก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2563 อยู่แล้วครับ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่อง อ่ืนๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝุายบริหารฯ 
เจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  13.50  น. 

 

 

 

(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่     7    สิงหาคม  2563 

 

     

 

 

   (นายวีระพล   ศรีนวล)             (นางจันทร์ธิมา นนทะสี)                 (นางทิพวัลย์  พรมมร)                 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที1่0                สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 9           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12                                               
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

                                

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่     7   สิงหาคม     2563 

   



77 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

(นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


