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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 

เม่ือ วันอังคารท่ี  29   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

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

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

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

 
ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 ลา 
2 นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวีระวฒัน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายก อบต. 

เลขานุการสภา 

2 นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัด อบต.  
3 นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง  
5 จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด  
6 นายชาตรี  เทเวลา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  
7 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
8 นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  
9 นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

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

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

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1            
ในวันอังคารท่ี 29 ธันวาคม  2563 แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาประชุม 

ประธานสภาฯ     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี          
พ.ศ.2563 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ลาประชุม 2 ท่าน ได้แก่ 

  1. นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  ส.อบต.ม.8  บ้านหนองหน่อง 
  2. นางทิพย์วัลย์  พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2  แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม 

ประธานสภาฯ     ตามท่ีได้ทราบข่าวการเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโ คโรนา 2019 
หรือ โควิด 19 อย่างรวดเร็วกว้างขวางในหลายประเทศท่ัวโลก และเกิดการระบาด
ใหม่ในพื้นท่ีหลายจังหวัดของประเทศไทย อันก่อให้เกิดความเส่ียงเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
เกิดการแพร่ระบาดในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคามได้แจ้งให้ทุก
พื้นท่ีเตรียมรับมาตรการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด 19 นั้น 

  ขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกอบต. ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบผู้
ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมและพื้นท่ีเฝูาระวังสูง ให้ไปรายงานตัว ณ สถาน
บริการสาธารณสุข หรือ อสม. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประเมินอาการและ
ความเส่ียงในการติดเช้ือด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 จ านวน 32 หน้า 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารที่
ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 

  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 7  สิงหาคม  2563 หรือไม่ เชิญครับ 

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

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

  กระผมขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 7  
สิงหาคม  2563 เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังนี้ 

  1. แก้ไข หน้าท่ี 6 สรุปมติท่ีประชุมฯ ล าดับท่ี 1  
 จาก แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ ถึงนา นางละดี กวดนอก 
 แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักดิ์ ถึงนา นางละมี  กวดนอก 
  2. แก้ไข หน้าท่ี 6 สรุปมติท่ีประชุมฯ ล าดับท่ี 2  
 จาก แก้ไขเป็น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นางบุญมี  ปิติทาโน 

 แก้ไขเป็น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นายบุญมี  ปิตังถาเน 
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ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

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

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

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

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

ท่ีประชุมท้ังหมด   20 เสียง 
  รับรอง    19 เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 7 
สิงหาคม  2563 จ านวน 32 หน้า โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

  1. แก้ไข หน้าที่ 6 สรุปมติที่ประชุมฯ ล าดับที่ 1  
 จาก แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางละดี  กวดนอก 
 แก้ไขเป็น จากบ้านนางพิสมัย  ศรีสมศักด์ิ ถึงนา นางละมี  กวดนอก 
  2. แก้ไข หน้าที่ 6 สรุปมติที่ประชุมฯ ล าดับที่ 2  
 จาก แก้ไขเป็น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นางบุญมี  ปิติทาโน 
 แก้ไขเป็น จากนา คุณเมตตา  คุณวงศ์ ถึงนา นายบุญมี  ปิตังถาเน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.2  เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 จ านวน 24 หน้า 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารที่
ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 



5 
 

  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันท่ี 14  สิงหาคม  2563 หรือไม่ เชิญครับ 

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

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

  กระผมขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 14  
สิงหาคม  2563 เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังนี้ 

  1. แก้ไข หน้าท่ี 20   
 จาก “ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าปุวยชดเชยการท างานหรือเวลาท่ีเสียไป” 
 แก้ไขเป็น “ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าปุวยการชดเชยการท างานหรือเวลาท่ีเสีย

ไป” 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

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

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  การ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี 14  สิงหาคม  2563 ผมขอ
มติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 14  
สิงหาคม 2563 

ท่ีประชุมท้ังหมด   20 เสียง 
  รับรอง    19 เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 
สิงหาคม  2563 จ านวน 24 หน้า โดยมีการแก้ไข ดังนี้  
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  1. แก้ไข หน้าที่ 20   
 จาก “ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป” 
 แก้ไขเป็น “ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาที่

เสียไป”   
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เร่ือง   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่าตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของ
ส านักงาน กสทช. 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาตามโครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลของส านักงาน กสทช. 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ด่วนท่ีสุด ท่ี มค 0023.3/ว422 ลงวันท่ี 
9 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุา  

  ด้วยจังหวัดมหาสารคามได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ร่วมกันบูรณาการโครงการ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 
2559 โดยส านักงาน กสทช. ก าหนดการด าเนินโครงการเพื่อขับเคล่ือนบูรณาการ
ดังกล่าว จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอ จ านวน 3,920 หมู่บ้าน และ
โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล จ านวน 15,732 หมู่บ้าน 
โดยก าหนดติดต้ังอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในส้ินปี 2563 เพื่อให้ทุก
หมู่บ้าน สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียมกัน ซึ่งจากการด าเนินการ พบว่า มีจุดติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 17,233 จุด 
กระจายตัวอยู่ ในพื้ น ท่ีปุ าไม้ ใน เขตความรับผิดชอบของ 4,484 ต าบล                
โดยในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุา ต้องมีความเห็นชอบของสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมปุาไม้ 

  โดยในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช มีพื้นท่ีท่ีส านักงาน 
กสทช. จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุา จ านวน 1 จุด ดังนี้ 
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  1. โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล ล าดับท่ี 9907 
บริการ wifi หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม สถานท่ีติดต้ัง wifi หมู่บ้าน สัญญา ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
คู่สัญญาท่ีให้บริการในพื้น ท่ี  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน)               
Lat 15.687264 Long 103.08204 โครงการ ห่างไกล ช่ือปุา ปุาตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ประเภทปุา ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ 
พุทธศักราช 2484 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 7 
(ขอนแก่น) ช้ันลุ่มน้ า 58 X 937,735.10 Y 1,738,564.13  

  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง ได้เสนอ      
เรื่ อง ให้สภาอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลยาง สี สุราชพิจารณาให้ความเห็น                
ต่อการด าเนินการดังกล่าว เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจะได้แจ้ง
ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชในเรื่องดังกล่าวให้ส านักงาน 
กสทช.ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลของส านักงาน กสทช. เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายฉวี  แสงประเสริฐ  เชิญครับ 

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

  ตามท่ีกระผมเข้าใจว่าพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวท่ี กสทช.ขออนุญาตในการจัดต้ัง 
wifi หมู่บ้าน กระผมมีความเห็นว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีสูงสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมได้หลายหมู่บ้าน ท้ังบ้าน      
แวงยาง แวงใหม่ และบ้านกุดตะเข้ จึงเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอเสนอให้ควรตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าวว่าเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
พื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า พื้นท่ีปุา หรือพื้นท่ีธรณีสงฆ์ เนื่องจากไม่มีรายช่ืออยู่ในสารบบ
ท่ีสาธารณะประโยชน์ของ อบต. หากเป็นพื้นท่ีของวัดก็ควรจะขออนุญาตจากวัด
ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ในการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาตามพระราชบัญยัติปุาไม้ พ.ศ.
2485 ซึ่งได้ให้ค านิยามค าว่า ปุา หมายถึง ท่ีดินซึ่งยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
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ท่ีดิน หรือก็คือท่ีดินท่ีมิใช่ของเอกชน เข้าใจว่าการด าเนินการของส านักงาน กสทช. 
เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2485 ซึ่งส านักงาน กสทช.
น่าจะได้ตรวจสอบแล้วว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2485 
ดังนั้นจึงได้ท าหนังสือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นเพื่อจะได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความคิดเห็นว่าหากเป็นเขตพื้นท่ีของวัดก็เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ 
จึงไม่น่าจะมีปัญหาครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความเห็นว่าท่ีสาธารณะประโยชน์และพื้นท่ีของนิติบุคคลไม่
เหมือนกัน ซึ่งท่ีวัดเป็นท่ีนิติบุคคล หากจะเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีก็จะต้องมีการขอ
อนุญาตจากวัด ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน เพราะอาจมีปัญหาตามมาหากไม่ได้รับการ
ยินยอมจากชุมชนก็อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน ต้องมีการศึกษารายะเอียด
ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นท่ีว่างเปล่าหรือไม่ ประชาชนในพื้นท่ียินยอมให้ ใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ หากเกิดความไม่เข้าใจในชุมชนก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอสรุปประเด็นตามหนังสือของจังหวัดมหาสารคามว่า ส านักงาน 
กสทช.ได้ด าเนินการตรจสอบแล้วพบว่ามีพื้นท่ีท่ีจะด าเนินโครงการดังกล่าวมีพื้นท่ี
อยู่ ในเขตพื้น ท่ีปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2485 จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี
ปุา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน 
หากสภามีมติเห็นชอบในวันนี้ไป ฏ้เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชลง
พื้นท่ีประชาคมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวและท าความ
เข้าใจ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบจากโครงการดังกล่าวต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ในส่วนของการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี
ดังกล่าวนั้นเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะด าเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็น
ผู้ด าเนินการประชาคมก่อนท่ีจะด าเนินโครงการ ซึ่งหากจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีก็จะมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการอยู่ ซึ่งสภาก็สามารถท่ีจะพิ
จรณาให้ความเห็นชอบตามพิกัดท่ีส านักาน กสทช.แจ้งขออนุญาตมา หากมีสภา
ความเห็นหรือข้อห่วงใยเพิ่มเติมก็สามารถแสดงหรือแจ้งให้หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการทราบได้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความคิดเห็น่าแม้โครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์มากแต่ก้อาจจะมี
ผลกระทบต่อชุมชนได้ หากประชาชนในพื้นท่ีไม่เห็นด้วยในการใช้พื้นท่ีก็จะเกิด
ปัญหาตามมา กระผมก็ต้องการให้มีความชัดเจนว่ากรด าเนินโครงการในพื้นท่ี
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี จึงขอให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจน 
ควรมีการประชาคมก่อนท่ีสภาจะมีการลงมติ เนื่องจากหากเกิดควมผิดพลาดไปก็
จะมีผลกระทบต่อสภา จึงควรพิจารณาให้ดีก่อน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความเห็นว่าควรมีการตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าวให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นท่ี
ปุา หรือพื้นท่ีรับผิดชอบของส่วนใด เนื่องจากยังไม่ทราบวิธีการด าเนินการว่าจะมี
การก่อสร้างหรือติดต้ังอุปกรณ์อะไรบ้างในพื้นท่ี แต่ก็มีความเห็นว่าให้มีมติท่ีประชุม
สภาหากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีปุาตามโครงการ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายมานั้นขอให้งานเลขานุการบันทึก
ความเห็นว่าหากสภามีมติเห็นชอบอนุญาตให้ ส านักงาน กสทช.ด าเนินการในพื้นท่ี
ดังกล่าวไปแล้วทราบภายหลังว่าพื้นท่ีดังกล่าวไม่ใช่พื้นท่ีปุาหรือพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ขอให้มติดังลก่าวถือเป็นโมฆะ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
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  ตามท่ีกระผมเสนอให้มีการประชาคมประชาชนในพื้นท่ีก่อน แต่ท่าน
ผู้บริหารได้ช้ีแจงว่าไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของอบต.ท่ีจะด าเนินการ ในส่วนตัวกระผม
คิดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกนานส านักงาน กสทช.จึงจะเข้าด าเนินการประชาคมใน
พื้นท่ี กระผมจึงต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชด าเนินการ
ประชาคมประชาชนในพื้นท่ีก่อนเพื่อเป็นการท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาหากสภามีมติเห็นชอบในวันนี้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน ช้ีแจง เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  กระผมของแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการท างานท่ีผ่านมา ใน
การขอใช้พื้นท่ีปุาของส านักงาน กสทช.นั้นเป็นผลประโยชน์ของส านักงาน กสทช. 
ท่ีจะด าเนินโครงการในพื้นท่ีปุาดังกล่าว ส านักงาน กสทช.จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ด าเนินการในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีปุาจากกรมปุาไม้ ดังนั้น ส านักงาน 
กสทช.จึงเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมเอกสารประกอบในการขออนุญาตจากกรมปุาไม้ 
ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีพื้นท่ีปุาดังกล่าว
ต้ังอยู่ ซึ่งก็มีเจตนารมณ์เพื่อให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งทาง
ส านักงาน กสทช.ก็จะด าเนินการท าประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะด าเนิน
โครงการ ซึ่งการอนุญาตให้ด าเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นท่ีปุาก็เป็นอ านาจของ
กรมปุาไม้พิจารณา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  เชิญครับ 

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

  กระผมขอแสดงความคิดเห็นพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์และจ าเป็นต่อชุมชนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งหากส านักงาน กสทช.จะเข้า
มาด าเนินโครงการจริงก็คงจะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นท่ีทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของ
ชุมชนจะได้รับประโยชน์หลายพื้นท่ีหลายชุมชน กระผมจึงมีความเห็นว่าสภาควรจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หากด าเนินการล่าช้า
จะอาจจะท าให้ชุมชนเสียโอกาสได้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เชิญครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ี
ตามพิกัดดังกล่าวแล้วว่าเป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าไม่มีส่ิงปลูกสร้างใดอยู่ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
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  กระผมมีความคิดเห็นว่า หากสภามีมติเห็นชอบในวันนี้ไปแล้วเช่ือว่าพี่น้อง
ประชาชนจะมีความเห็นชอบและยินดีกับประโยชน์ท่ีจะได้รับครับ   

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านสมาชิกฯได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดยังมี
ขอสงสัยหรืออภิปรายในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง       
เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์
ในเขตพื้นท่ีปุาตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล
ของส านักงาน กสทช.  

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

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีปุาตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลของส านักงาน กสทช. โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล ล าดับท่ี 9907 บริการ wifi หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแวง
ยาง ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สถานท่ีติดต้ัง wifi 
หมู่บ้าน สัญญา ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คู่สัญญาท่ีให้บริการในพื้นท่ี บริษัท ไซแมท 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) Lat 15.687264 Long 103.08204 โครงการ 
ห่างไกล ช่ือปุา ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ประเภทปุา ปุา
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ส านัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ช้ันลุ่มน้ า 58 X 937,735.10 Y 
1,738,564.13 ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต  
พื้นท่ีปุาตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลของ
ส านักงาน กสทช. โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกล       
ล าดับท่ี 9907 บริการ wifi หมู่บ้าน หมู่ ท่ี 5 บ้านแวงยาง ต าบลยางสีสุราช 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สถานท่ีติดต้ัง wifi หมู่บ้าน สัญญา 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คู่สัญญาท่ีให้บริการในพื้นท่ี บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) Lat 15.687264 Long 103.08204 โครงการ ห่างไกล ช่ือปุา 
ปุาตามพระราชบัญญั ติปุ าไม้  พุ ทธศักราช 2484 ประ เภทปุา  ปุาตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้  พุทธศักราช 2484 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้            
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) ช้ันลุ่มน้ า 58 X 937,735.10        
Y 1,738,564.13 

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

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตาม
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของส านักงาน 
กสทช. โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ล าดับที่ 9907 
บริการ wifi หมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านแวงยาง ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม สถานที่ติดต้ัง wifi หมู่บ้าน สัญญา ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
คู่สัญญาที่ให้บริการในพื้นที่  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)        
Lat 15.687264 Long 103.08204 โครงการ ห่างไกล ชื่อป่า                     
ป่ า ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป่ า ไ ม้  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 4 8 4  ป ร ะ เ ภ ท ป่ า                           
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้นลุ่มน้ า 58 X 937,735.10   
Y 1,738,564.13  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.2  เร่ือง   เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน   
เข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.2 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ด่วนท่ีสุด ท่ี มค 0023.4/ว19429 ลง
วันท่ี 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

  ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะกรรมาธิกการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะ
ให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
เทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเมืองพัทยา และ  สภากรุงเทพมหานคร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกรักถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตนเองและมีความต่ืนตัวในการรักชาติบ้านเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนท่ีเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปท่ี 3      
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การกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร ท่ีเป็น            
ธรรมพันธกิจท่ี 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีให้มีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าปสู่การพัฒนา
การเมืองและการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. น าข้อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิกการพัฒนาการเมือง  และ              
การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

  2. พิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117 
วรรคส่ี โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผลการด าเนินการของสภาท้องถิ่นให้ประชาชน
ทราบตามวิธีการท่ีเห็นสมควรด้วย 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117 วรรคส่ี 
อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลยาง สี สุราช จึงขอ เสนอ(ร่ าง )  ระ เบียบว่ า ด้วย                 
การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 

(ร่าง) 
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้พิจารณา           
ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี...........  ครั้งท่ี................. ประจ าปี พ.ศ. 2563  
เมื่อวันท่ี ..................................... ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เพื่อให้
เป็นไปตามข้อ 117 วรรคส่ี แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ      
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554      
โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาต  
เข้าฟังการประชุมและลงลายมือช่ือผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เพื่อพิจารณาขออนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยาง สีสุราช ไม่น้อยกว่า  1 วัน               
เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการ
ประชุมได้ 
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  กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของ      
หมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ท้ังนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายช่ือผู้ท่ีจะเข้าฟัง
การประชุมด้วย 
  กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวน
มากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ท้ังหมด ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้า
ฟังการประชุมตามท่ีเห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอก
ห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
  ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  (2) นั่งหรืออยู่ประจ าในท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับผู้เข้ารับฟังการประชุม 
  (3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีกระท าให้
เส่ือมเกียรติของท่ีประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง 
หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
  (4) ไม่ใช้เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป 
หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีอาจรบกวนการประชุมได้ 
  (5) ไม่น าอาวุธหรือส่ิงเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
  (6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องด่ืมเข้าไปหรือรับประทานในห้อง
ประชุม 
  (7) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ท่ีส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
  (2) รวบรวมค าร้องขอรับฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้ารับฟังการ
ประชุมทราบ 
  (3) จัดท่ีนั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตาม
ความเหมาะสม 
  ข้อ 4 อื่นๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ  สภาท้องถิ่นสามารถก าหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
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  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณา(ร่าง) ระเบียบว่า
ด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช เชิญครับ 

  กระผมมีความเห็นว่าการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชเป็นส่ิงท่ีดี
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราชครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาฯเช่นเดียวกับสภาใหญ่ ซึ่งจะจัดห้องส าหรับให้ประชาชนเข้ารับ
ฟังไว้โดยเฉพาะ ซึ่งในการเข้ารับฟังการประชุมสภาของเราน่าจะเป็นการเข้ารับฟัง
ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ร่วมกันเพราะพื้นท่ีมีจ ากัด กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับ
ระเบียบดังกล่าวว่าผู้ท่ียื่นค าร้องและได้รับอนุญาตให้เข้ารับฟังการประชุมฯนี้
สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆได้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ ช้ีแจง เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับฟังการประชุมสภานั้น การ
ยื่นเรื่องเรื่องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมฯจะสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ได้ในท่ีท่ีจัดไว้ให้ แต่ไม่สามารถท่ีจะยื่นกระทู้ถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆในสภา
ได้ หากประชาชนหรือผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภามีความประสงค์จะสบถามข้อ
สงสัยหรือต้ังกระทู้ถามเรื่องใดๆต่อท่ีประชุมสภาจะต้องยื่นเรื่องผ่านสมาชิกสภาฯ
และสมาชิกสภาสามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภาได้ตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 เท่านั้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออก
ระเบียบดังกล่าวก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหา
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นรวมท้ังส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความต่ืนตัวในการรัก
ชาติบ้านเมือง โดยหลักคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการเมืองของท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว  เชิญครับ 

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

  กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างระเบียบฯ ในข้อท่ี 2 (7) ต้องเช่ือฟังและ
ปฏิบัติตามค าส่ังของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชท่ีส่ังโดยชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น ประธานสภามีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการให้ประชาชนออกจาก
ห้องประชุมหากเกิดเหตุความวุ่นวายได้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  ประธานสภามีอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบฯสามารถด าเนินการได้ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ  เชิญครับ 

นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน   
นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ  ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม 

  ดิฉันก็มีความเห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งก็ได้รับฟังเสียง
จากผู้ใหญ่บ้านมาว่า อบต.ได้มีหนังสือเชิญให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมการประชุม
สภาฯ เขาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าท่ีของก านันผู้ใหญ่บ้าน หากให้ประชาชนมาเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมก็จะเสียเวลา แต่ข้อดีก็คือประชาชนสามารถตรวจสอบการท างาน
ของสภาฯได้ ซึ่งคนท่ีสนใจจะเข้าร่วมรับฟังก็เป็นคนในพื้นท่ีน่าจะไม่มีปัญหาใดค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ ช้ีแจง เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชไม่เคยมีการส่งหนังสือเชิญให้ก านันผ็
ใหญ่บ้านเข้าร่วมการประชุมสภาฯ มีแต่เพียงหนังสือขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมสภาในแต่ละสมัยให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ
เท่านั้น อาจเป็นการเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เชิญครับ 

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

  จากประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมรับฟังการ
ประชุมสภานั้นเป็นเรื่องยาก แต่หากประชาชนมีความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังก็
ต้องมีการออกระเบียบเพื่อเป็นกติกาให้ผู้เข้ารับฟังได้ทราบและปฏิบัติตามเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยในการประชุม ดังนั้นถ้าส่วนกลางมีหนังสือแจ้งให้ออกระเบียบก็
ควรจะออกระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนประชาชนจะเข้ารับฟังหรือไม่ก็
แล้วแต่ความประสงค์ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายวีระพล  ศรีนวล  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
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  ขอสอบถามว่าระเบียบท่ีจะออกครั้งนี้จะใช้บังคับตลอดไปหรือมีเป็นครั้งๆไป
ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ ช้ีแจง เชิญครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  การออกระเบียบนี้เป็นการออกระเบียบเพื่อบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 117 วรรคส่ี 
ก าหนดให้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด ซึ่งสภาท้องถิ่น
ควรออกระเบียบไว้เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการรับฟังการประชุมสภาและการปรึกษา
ของสภาท้องถิ่นตามกฎหมายครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  เชิญครับ 

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

  กระผมมีความเห็นว่าในการอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ
นั้นควรเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ไม่ควรจ ากัดสิทธิในการเข้ารับ
ฟังหรือเลือกผู้ท่ีจะเข้ารับฟังโดยการเจาะจงครับ 

ประธานสภาฯ  ในส่วนของการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและปรึกษาของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดเป็นอ านาจของประธานสภา ซึ่ง
กระผมเช่ือว่าจะไม่มีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมรับฟัง เนื่องจาก
ประชาชนท่ีจะเข้าร่วมรับฟังก็น่าจะเป็นคนในพื้นท่ีท่ีทราบลักษณะนิสัยกันดีจึงไม่
น่าจะเกิดปัญหาความวุ่นวายใดครับ 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านสมาชิกฯได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดยังมี
ขอสงสัยหรืออภิปรายในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง       
เพื่อพิจารณา ข้อ 3.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ร่าง)ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของ    
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

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

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.2 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา
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ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ     
เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบ     
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช   

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

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ  
ให้ก าหนดเป็นระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและ        
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.3  เร่ือง   เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.3 เพื่อพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมได้ก าหนดให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานผล
การปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี นั้น 

  บัดนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรายงานให้สมาชิกสภารับทราบ ตามท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้ให้มีความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 และนายอ าเภอได้อนุมัติให้ประกาศใช้แล้วนั้น คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้ด าเนินการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
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ตามข้อบัญญั ติฯ และระเบียบการใช้ เงิน ท่ี เกี่ยวข้อง โดยประหยัด และมี
ประสิทธิภาพแล้วทุกประการ โดยจะให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานต่อไป 

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

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ขอรายงานงบประมาณ
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ วัน ท่ี 30 กันยายน 2563               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1) รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดภาษี
อากร 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 500,000.00 35,715.00 -464,285.00 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,000.00 83.00 -4,917.00 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ภาษีปูาย 130,000.00 166,205.25 -36,205.25 
อากรการฆ่าสัตว์ 500.00 0.00 -500.00 

รวมหมวดภาษีอากร 640,500.00 202,003.25 -438,496.75 
หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,500.00 3,550.20 -1,949.80 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 500.00 0.00 -500.00 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 43.00 -957.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 156,000.00 59,540.00 -96,460.00 

 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู 10,000.00 0.00 -10,000.00 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
5,000.00 0.00 -5,000.00 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,000.00 1,460.00 -3,540.00 
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 10,000.00 -5,165.00 -15,165.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 50,000.00 43,500.00 -6,500.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 5,000.00 0.00 -5,000.00 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 5,000.00 14,196.00 9,196.00 
 ค่าปรับอื่นๆ 2,000.00 0.00 -2,000.00 
 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมลู

ฝอย 
0.00 5,000.00 5,000.00 

 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

20,000.00 10,000.00 -10,000.00 

 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร 

5,000.00 3,000.00 -2,000.00 

 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

5,000.00 0.00 -5,000.00 

 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 -2,000.00 
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 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000.00 5,007.00 7.00 
 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 
1,000.00 0.00 -1,000.00 

 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 5,000.00 3,781.00 -1,219.00 
 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 298,000.00 143,912.20 -154,087.80 
หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 82,000.00 141,233.60 59,233.60 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 82,000.00 141,233.60 59,233.60 

หมวด 
รายได้จาก
สาธารณูปโภค
และพาณิชย์ 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 600,000.00 437,322.00 -162,678.00 
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ 81,600.00 46,533.00 -35,067.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย ์ 681,600.00 483,855.00 -197,745.00 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

เงินที่มีผู้อุทิศให ้ 0.00 556.00 556.00 
ค่าขายแบบแปลน 10,000.00 5,100.00 -4,900.00 
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 5,000.00 0.00 -5,000.00 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000.00 305.00 -695.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 15,120.00 7,030.00 -8,090.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,120.00 12,991.00 -18,129.00 
หมวดรายได้
จากทุน 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 45,000.00 0.00 -45,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 45,000.00 0.00 -45,000.00 

หมวดภาษี
จัดสรร 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 319,500.00 300,598.61 -18,901.39 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 9,145,825.00 8,553,547.23 -592,277.77 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 2,503,700.00 2,296,499.63 -207,200.37 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 183,200.00 52,224.53 -130,975.47 
ภาษีสรรพสามิต 5,176,000.00 4,723,680.81 -452,319.19 
ค่าภาคหลวงแร ่ 39,300.00 31,310.94 -7,989.06 
ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 41,400.00 50,029.08 8,629.08 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,283,300.00 1,355,161.00 71,861.00 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 5,000.00 6,663.00 1,663.00 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ 10,000.00 0.00 -10,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,707,225.00 17,369,714.83 -1,337,510.17 
หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

21,514,555.00 18,339,775.00 -3,174,780.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,514,555.00 18,339,775.00 -3,174,780.00 
 รวมทั้งหมด 42,000,000.00 36,693,484.88 -5,306,515.12 
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      2) รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน  
 หมวด 

ราย 
จ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งาน 
กิจการประปา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห ์

งบ
กลาง 

งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,399.00 86,227.00 86,227.00         
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 4,041.00 4,041.00         
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอ่ืน 

118,000.00 99,000.00 99,000.00         

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 8,701,200.00 7,853,800.00 7,853,800.00         
เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,016,000.00 1,988,800.00 1,988,800.00         
เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 150,000.00 114,700.00 114,700.00         
ส ารองจ่าย 746,829.00 716,557.00 716,557.00         
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

204,855.00 204,855.00 204,855.00         

รวมงบกลาง 12,050,283.00 11,067,980.00 11,067,980.00         
งบเงิน
อุด 

หนุน 

เงิน 
อุด 

หนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00     0.00     

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,366,000.00 1,336,000.00     0.00     
เงินอุดหนุนเอกชน 260,000.00 260,000.00          

รวม งบเงินอุดหนุน 1,626,000.00 1,596,000.00     0.00     
งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,165,926.00 314,350.00    239,550.00 12,600.00  0.00 0.00 0.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

227,000.00 188,870.00    0.00 92,790.00 62,200.00  96,080.00 0.00 

ค่าเช่าบ้าน 120,000.00 83,500.00     83,500.00     
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 29,430.00    0.00 11,700.00    15,730.00 

ค่า 
ใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,378,080.00 2,054,792.00  99,600.00  286,748.00 468,342.00  250,752.00 272,490.00 0.00 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

50,000.00 25,514.00     25,514.00     

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

2,704,084.70 1,927,510.70   120,000.00 244,358.00 243,847.70 8,860.00 16,320.00 51,750.00 0.00 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 280,000.00 150,060.95  5,000.00  9,550.00 115,040.95  3,700.00 3,630.00 400.00 
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 หมวด 
ราย 
จ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานปอ้งกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคภีัย 

งานไฟฟ้าถนน งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห์ 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ

ป่าไม ้

งบ
กลาง 

งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 108,399.00 86,227.00          
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 4,041.00          
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการอ่ืน 

118,000.00 99,000.00          

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 8,701,200.00 7,853,800.00          
เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,016,000.00 1,988,800.00          
เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 150,000.00 114,700.00          
ส ารองจ่าย 746,829.00 716,557.00          
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

204,855.00 204,855.00          

รวมงบกลาง 12,050,283.00 11,067,980.00          
งบเงิน
อุด 

หนุน 

เงิน 
อุด 

หนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00          

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,366,000.00 1,336,000.00    1,336,000.00 0.00     
เงินอุดหนุนเอกชน 260,000.00 260,000.00 260,000.00         

รวม งบเงินอุดหนุน 1,626,000.00 1,596,000.00 260,000.00   1,336,000.00 0.00     
งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,165,926.00 314,350.00 0.00     0.00    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

227,000.00 188,870.00 0.00         

ค่าเช่าบ้าน 120,000.00 83,500.00 0.00         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 29,430.00    2,000.00  0.00    

ค่า 
ใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,378,080.00 2,054,792.00 676,860.00     0.00    

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

50,000.00 25,514.00          

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

2,704,084.70 1,927,510.70 247,225.00 21,500.00  644,260.00 196,000.00 59,710.00 4,640.00 65,940.00 3,100.00 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 280,000.00 150,060.95 9,940.00     2,800.00    
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 หมวด 

ราย 
จ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งาน 
กิจการประปา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห ์

งบ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 330,000.00 193,583.00     61,766.00  12,295.00 38,801.00 9,232.00 
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 160,000.00 93,335.00     0.00   93,335.00  
วัสดุงานบ้านงานครัว 76,200.00 56,858.00     31,211.00  25,647.00   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 17,050.00     14,000.00 3,050.00    
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 340,000.00 159,908.90     147,363.90     
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 50,000.00 15,070.00    7,400.00 7,670.00     
วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000.00 50,208.00    15,188.00 14,100.00  0.00 15,040.00 5,880.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000.00 0.00          
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

553,800.00 475,350.00  399,550.00     3,800.00   

ค่าอาหารเสริม (นม) 835,647.00 770,348.20          
วัสดุเครื่องแตง่กาย 20,000.00 4,910.00          
วัสดุก่อสร้าง 400,000.00 101,111.00  65,287.00      35,824.00  
วัสดุกีฬา 70,000.00 69,792.00   69,792.00       
วัสดุอ่ืน 40,000.00 29,670.00  29,670.00        

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา 800,000.00 717,017.82  481,098.97   235,918.85     
ค่าบริการโทรศัพท ์ 20,000.00 8,807.60     8,807.60     
ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000.00 3,613.00     3,613.00     
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

73,000.00 60,923.74     60,923.74     

รวมงบด าเนินงาน 11,047,737.70 7,601,583.91  1,080,205.97 189,792.00 858,624.00 1,638,708.74 74,110.00 312,514.00 606,950.00 31,242.00 
งบ

บุคลากร 
เงินเดือน  

(ฝุายการเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก 16,155.30 0.00     0.00     
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

0.00 0.00     0.00     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

12,120.00 0.00     0.00     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

6,520.00 0.00     0.00     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,104,723.00 2,104,722.60     2,104,722.60     
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 หมวด 
ราย 
จ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานปอ้งกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคภีัย 

งานไฟฟ้าถนน งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน่ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่า

ไม ้

งบ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 330,000.00 193,583.00 6,844.00     8,815.00    
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 160,000.00 93,335.00          
วัสดุงานบ้านงานครัว 76,200.00 56,858.00          
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00 17,050.00          
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 340,000.00 159,908.90 12,545.00         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 50,000.00 15,070.00 0.00         
วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000.00 50,208.00 0.00         
วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000.00 0.00  0.00        
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

553,800.00 475,350.00 72,000.00         

ค่าอาหารเสริม (นม) 835,647.00 770,348.20    770,348.20      
วัสดุเครื่องแตง่กาย 20,000.00 4,910.00 4,910.00         
วัสดุก่อสร้าง 400,000.00 101,111.00          
วัสดุกีฬา 70,000.00 69,792.00          
วัสดุอ่ืน 40,000.00 29,670.00          

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา 800,000.00 717,017.82          
ค่าบริการโทรศัพท ์ 20,000.00 8,807.60          
ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000.00 3,613.00          
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

73,000.00 60,923.74          

รวมงบด าเนินงาน 11,047,737.70 7,601,583.91 1,030,324.00 21,500.00  1,416,608.20 196,000.00 71,325.00 4,640.00 65,940.00 3,100.00 
งบ

บุคลากร 
เงินเดือน  

(ฝุายการเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก 16,155.30 0.00          
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

0.00 0.00          

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

12,120.00 0.00          

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

6,520.00 0.00          

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,104,723.00 2,104,722.60          
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 หมวด 

ราย 
จ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งาน 
กิจการประปา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศกึษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝุาย

ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 7,625,158.00 7,508,548.00    1,021,720.00 2,104,722.60  406,020.00 1,240,688.00 651,460.00 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 141,430.00 116,580.00    14,830.00 2,853,420.00   17,750.00  
เงินประจ าต าแหน่ง 336,000.00 336,000.00    42,000.00 84,000.00   42,000.00 42,000.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,961,073.00 1,948,760.00    230,000.00 168,000.00  237,840.00 370,320.00 239,040.00 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

151,500.00 130,920.00    35,700.00 216,000.00   29,100.00  

เงินวิทยฐานะ 17,500.00 17,500.00          
รวม งบบุคลากร 12,372,179.30 12,163,030.60    1,344,250.00 5,450,142.60  643,860.00 1,699,858.00 932,500.00 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 176,500.00 175,200.00    40,200.00 80,800.00   54,200.00  
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 224,000.00 0.00     0.00     
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 108,500.00 103,200.00    26,300.00 21,000.00  26,300.00 25,300.00 4,300.00 
ครุภัณฑ์โรงงาน 7,900.00 7,900.00          
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 37,500.00 0.00          
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,000.00 15,000.00        15,000.00  
ครุภัณฑ์ส ารวจ 34,000.00 34,000.00        34,000.00  

ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

350,000.00 0.00          

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,159,000.00 0.00          

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

2,791,400.00 1,384,865.00        0.00  

รวมงบลงทุน 4,903,800.00 1,720,165.00    66,500.00 101,800.00  26,300.00 128,500.00 4,300.00 
รวมสุทธ ิ 42,000,000.00 34,148,759.51 11,067,980.00 1,080,205.97 189,792.00 2,269,374.00 7,190,651.34 74,110.00 982,674.00 2,435,308.00 968,042.00 
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 หมวด 

ราย 
จ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานปอ้งกนัภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอคัคภีัย 

งานไฟฟ้าถนน งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่า

ไม ้
งบ

บุคลากร 
เงินเดือน 

(ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 7,625,158.00 7,508,548.00 314,580.00   742,740.00  277,920.00    
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 141,430.00 116,580.00 0.00         
เงินประจ าต าแหน่ง 336,000.00 336,000.00 42,000.00         
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,961,073.00 1,948,760.00    435,120.00  220,440.00    
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

151,500.00 130,920.00    42,120.00      

เงินวิทยฐานะ 17,500.00 17,500.00    17,500.00      
รวม งบบุคลากร 12,372,179.30 12,163,030.60 356,580.00   1,237,480.00  498,360.00    

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 176,500.00 175,200.00          
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 224,000.00 0.00  0.00        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 108,500.00 103,200.00          
ครุภัณฑ์โรงงาน 7,900.00 7,900.00  7,900.00        
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 37,500.00 0.00  0.00        
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,000.00 15,000.00          
ครุภัณฑ์ส ารวจ 34,000.00 34,000.00          

ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

350,000.00 0.00 0.00  0.00       

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,159,000.00 0.00         0.00 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

2,791,400.00 1,384,865.00   1,384,865.00       

รวมงบลงทุน 4,903,800.00 1,720,165.00 0.00  1,384,865.00      0.00 
รวมสุทธ ิ 42,000,000.00 34,148,759.51 1,646,904.00  1,384,865.00 3,990,088.20 196,000.00 569,685.00 4,640.00 65,940.00 3,100 



27 
 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปี 2563 งบประมาณท่ี        
จ่ายจริง (บาท) 

งบประมาณท่ี  
เหลือจ่าย (บาท) 

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
จ านวน (บาท) โอนเพ่ิม(บาท) โอนลด(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 20,000 - - 8,860  27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63  
2 โครงการประชุมและประชาคมแผนพัฒนา 20,000 - - 13,990 6,010 21 พ.ค.63  
3 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย 30,000 - - 21,150 8,850 เม.ย.- 30 ก.ย.63  
4 โครงการอบรมปูองกันการทุจริต 20,000 - - 4,640 15,360 28 ส.ค.63  
5 โครงการวันท้องถ่ินไทย 50,000 - - 13,000 37,000 18 มี.ค.63  
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นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติ ประจ าปี 

2563 

งบประมาณที่
จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณที่
เหลือจ่าย
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(ก าหนดส่งมอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านยางสีสุราช 

ถนนสายสวนนายสี  ปีนะเก ถึงหนองโพด ต่อ
จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 320.00ตารางเมตร พร้อมปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย 

139/2563 
29 ก.ย.63 

ร้านภาวนา
ก่อสร้าง โดย

นางสาวภาวนา  
สุริยะเดช 

169,000 - 164,000 5,000 30 ก.ย. 63 – 
13 พ.ย.63 

(45 วัน) 

 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านโพธ์ิชัย 

ถนนสายบ้านนายสวัสด์ิ  สีม่วงงาม ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแห่ เขตต าบล
บ้านกู่ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 
พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

116/2563 
24 ส.ค.63 

ร้านใหญ่โต
ก่อสร้าง โดย 
นายประญัติ  

หามาลา 

156,000 - 152,000 4,000 25 ส.ค.63 –     
8 ต.ค. 63     
(45 วัน) 

 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองวัด 

ถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กวัดหนองหน่อง 
ถึงดอนเขมร ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

118/2563 
27 ส.ค.63 

ร้านถาวร
ก่อสร้าง โดย 
นายถาวร       
ปินะถา 

77,000 - 73,000 4,000 28 ส.ค.63 – 
11 ต.ค.63    
(45 วัน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ 
ประจ าปี 2563 

งบประมาณที่
จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เหลอืจ่าย

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ก าหนดส่ง

มอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านแวงใหม่ 

ถนนสายบ้านแวงใหม่ ถึงห้วยกอก (เชื่อมต่อจากเดิม) ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร พร้อม
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

136/2563 
29 ก.ย.63 

ร้านวรวุฒิ
วิศวกรรม โดย       

นายวรวุฒิ      
ปะติตัง 

134,000 - 130,000 4,000 30 ก.ย.63 – 
13 พ.ย.63 
 (45 วัน) 

 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3     
บ้านหนองกอก 

- จุดที่ 1 ถนนสายบ้านนางสาววันดี  นนทะสี ถึงสี่แยก
ท้ายบ้าน ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 68.00 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆละ 7 
ท่อน (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
- จุดที่ 2 ถนนสายบ้านนายสาร  ปัจจัยคา ถึงถนนข้างวัด
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน (ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

135/2563 
29 ก.ย.63 

ร้านวรวุฒิ
วิศวกรรม โดย       

นายวรวุฒิ      
ปะติตัง 

79,000 - 78,000 1,000 30 ก.ย.63 – 
13 พ.ย.63 
 (45 วัน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ 
ประจ าปี 2563 

งบประมาณที่
จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เหลอืจ่าย

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ก าหนดส่ง

มอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6     
บ้านหนองแปน 

ถนนสาย บ้านนายเรือง เศรษฐา ถึงบ้านนางนิยม ต้ังใจ 
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินถมไหล่
ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

115/2563 
24 ส.ค.63 

ร้านกฤษณ์
การไฟฟูา โดย
นางสาวอุมา 
เจือจันทร์ 

152,000 - 149,000 3,000 25 ส.ค.63 – 
8 ต.ค.63 
(45 วัน) 

 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7    
บ้านหนองดุม 

ถนนสายบ้านนายจักรกฤต  ค าแหงพล ถึงหนองดุม ต่อ
จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อม
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

092/2563 
25 มิ.ย. 63 

ร้านทรัพย์
รุ่งเรือง โดย
นางเฮือง     
โพเทพา 

147,000 - 140,000 7,000 26 มิ.ย.63 – 
9 ส.ค.63 
(45 วัน) 

 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านสนาม 

- จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมเทปีกถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้ง 2 ข้างๆละ 1.50 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2 
ข้างๆละ 0.50เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
63.50 ตารางเมตร 
- จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมเทปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 
2 ข้างๆละ 1.50 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2 
ข้างๆละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
77.50 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

117/2563 
25 ส.ค.63 

ร้านถาวร
ก่อสร้าง โดย 
นายถาวร     
ปินะถา 

77,000 - 69,000 8,000 26 ส.ค.63 – 
9 ต.ค. 63 
(45 วัน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ 
ประจ าปี 2563 

งบประมาณที่
จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เหลอืจ่าย

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ก าหนดส่ง

มอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13            
บ้านศรีสวัสด์ิ 

- จุดที่ 1 ถนนสายลาดยาง 219 ถึงบ้านนางปราณี     
ทองชา ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
280.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆละ 
6 ท่อน พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1  ปูาย (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 
- จุดที่ 2 ถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออก
วัดหนองหน่อง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
162.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)  

134/2563  
29 ก.ย.63 

หจก.ทีเอ็นพี 
โปร คอน

สตรัคชั่น โดย 
นายชวการ 
รักษ์ธนเดช 

238,000 - 230,000 8,000 30 ก.ย.63 – 
13 พ.ย.63 

(45 วัน) 

 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8            
บ้านหนองหน่อง 

- จุดที่ 1 ถนนสายบ้านนายบุญเลิศ อันไธสง ถึงคูหนอง
หน่อง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240.00 ตาราง
เมตร วางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน (ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

137/2563 
29 ก.ย.63 

ร้านบุญเลิศ
ก่อสร้าง โดย 
นายบุญเลิศ  

นะราช 

161,000 - 154,000 7,000 30 ก.ย.63 – 
13 พ.ย.63 

(45 วัน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ 
ประจ าปี 2563 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เหลอืจ่าย

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ก าหนดส่ง

มอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

   - จุดที่ 2 ถนนสายบ้านนางทองดา เกษแก้วเก้ียง ตรง
ข้ามโรงเรียนไปถึงบ้านนายทองล้วน  ปิดตาสังข์ ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 60.00 
ตารางเมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ปูาย (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

        

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9            
บ้านยางตลาด 

ถนนสายส านักงานไฟฟูาตรงบ้านนายบุญช่วย  อรรคแก้ว 
ถึงบ้านนางบุญรอด  บุดทะสุ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆละ0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00 ตาราง
เมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

091/2563 
24 มิ.ย.63 

ร้านบุญมี
ก่อสร้าง โดย 

นายบุญมี    
ลุนจุนละ 

148,000 - 141,000 7,000 25 มิ.ย.63 – 
8 ส.ค.63 
(45 วัน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ 
ประจ าปี 2563 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เหลอืจ่าย

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ก าหนดส่ง

มอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าแบบ  
ไร้ท่อ หมู่ที่ 2       
บ้านสนาม 

- จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสมปอง  แขนงแก้ว ขนาดกว้าง 
0.50x0.60xยาว 38 เมตร พร้อมบ่อผันน้ า ขนาดกว้าง 
0.80x0.80x1.20 เมตร จ านวน 2 บ่อ 
- จุดที่ 2 หน้าบ้านนายสมชาติ  โพธ์ิแสงดา ขนาดกว้าง 
0.50x0.15xยาว 36 เมตร พร้อมบ่อผันน้ าขนาดกว้าง
0.80x0.80x1.20 เมตร จ านวน 2 บ่อ 
- จุดที่ 3 หน้าบ้านนายแดง ถึง บ้านนายเรืองเดช ขนาด
กว้าง 0.50x0.60xยาว 138 เมตร พร้อมบ่อผันน้ า 
ขนาดกว้าง 0.80x0.80x1.20 เมตร จ านวน 26 บ่อ 
- จุดที่ 4 หน้าบ้านนายพิเชษฐ์ ถึงบ้านนายเรืองศักด์ิ 
ขนาดกว้าง 0.50x0.60xยาว 35 เมตร พร้อมบ่อผันน้ า 
ขนาดกว้าง 0.80x0.80x1.20เมตร จ านวน 6 บ่อ 
- จุดที่ 5 ข้างบ้านนายหนูจันทร์  ปินะถา ขนาดกว้าง 
0.30x0.60xยาว 16 เมตร พร้อมบ่อผันน้ า ขนาดกว้าง 
0.50x0.80x1.20 เมตร จ านวน 2 บ่อ พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

133/2563 
28 ก.ย.63 

ร้านบุญเลิศ
ก่อสร้าง โดย 
นายบุญเลิศ  

นะราช 

176,000 - 170,000 6,000 29 ก.ย.63 – 
12 พ.ย. 63 

(45 วัน) 

 

13 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าแบบ  
ไร้ท่อ หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองกอก 

จ านวน 1 จุด ขนาดกว้าง 0.50x0.60xยาว 87 เมตร 
พร้อมบ่อผันน้ า ขนาดกว้าง 0.80x0.80x1.20 เมตร 
จ านวน 16 บ่อ 

132/2563 
28 ก.ย.63 

ร้านบรรหาร
ก่อสร้าง โดย
นายบรรหาร  
ปินะกะเส 

60,000 - 60,000 0.00 29 ก.ย.63 – 
12 พ.ย.63 

(45 วัน) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ รายละเอียดโครงการ สัญญาจ้าง
เลขที่/        
ลงวันที่ 

ผู้รับจ้าง
โครงการ 

งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ 
ประจ าปี 2563 

งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เหลอืจ่าย

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ก าหนดส่ง

มอบ) 

หมายเหตุ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

14 โครงการติดต้ังไฟฟูา
ส่องสว่างแบบโซล่า
เซลล ์

จ านวน 8 จุด 138/2563 
29 ก.ย.63 

ร้านธนกร   
เซ็นเตอร์ โดย 
นายคุณกร  

ธนโชคจารุเดช 

200,000 - 198,000 2,000 29 ก.ย.63 – 
11 พ.ย. 63 

(45 วัน) 
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นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน   
นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ดิฉันขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณที่เหลือจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
จ านวนเงิน (บาท) โอนเพิ่ม (บาท) 

1 โครงการประเพณีลอยกระทง 116,000 26,000 142,000 - 11 พ.ย.63  
2 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระสีสุราช 40,000 - 40,000 - 27 ม.ค.63  
3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ 
120,000 - 120,000 - 29 ก.พ.63 –     

1 มี.ค.63 
 

4 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด 40,000 - 40,000 - 7 -8 มี.ค.63  
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000 - 60,000 - 11 ม.ค.63  
6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา 

ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางสีสุราช 

58,760 - 33,600 25,160 31 ส.ค.63  

7 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยางสีสุราช 

- - - - 11 ส.ค.63 ไม่ใช้
งบประมาณ 

8 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ยางสีสุราช 

- - - - 23 ก.ค.63 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณที่เหลือจ่าย      
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนรักษ์สิง่แวดล้อม 20,000 - - 8,325 11,675 8 ก.ย.63  
2 โครงการปรับปรงุบ่อขยะ 60,000 - - 55,000 5,000 พ.ค.63 – ก.ย.63  
3 โครงการ หน่ึงบ้าน หน่ึงบ่อรับน้ าฝน/น้ าเสีย 200,000 - - 120,000 80,000 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63  
4 โครงการฝึกอบรมการตรวจมาตรฐานร้านค้า 

ร้านอาหาร แผงลอย ร้านช า เขียงหมู เขียงวัว 
20,000 - - 15,000 5,000 1 ก.ย.63  

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพ่ือปูองกันตนเอง 

53,960 - เงินสะสม  
23,976 
- เงิน
อุดหนุนกรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน  
23,976  

- 107,920 - 23 มี.ค.63  

6 โครงการ Change for Healthy ลดเสี่ยง ลด
เสื่อม ลดโรค ต าบลยางสสีุราช ปี 2563 

50,000 
(งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

- - 50,000 - -  

7 โครงการชุมชนร่วมใจ ปูองกันโรคติดต่อใน
ชุมชน ต าบลยางสีสุราช ปี 2563 

50,000 
(งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

  50,000 - -  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณที่เหลือจ่าย      
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

8 โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ซิ่ง 
ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ต าบลยางสีสุราช           
ปี 2563 

50,000 
(งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

- - 50,000 - -  

9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

25,200 
(งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

- - 14,550 10,650 19 ส.ค.63  

10 โครงการบริการผู้ปุวยฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล (EMS) 

250,000 - - 123,900 126,100 ต.ค.63 – ก.ย.63  
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นายชาตรี  เทเวลา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายชาตรี  เทเวลา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล    
ยางสีสุราช 

  กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณที่เหลือจ่าย      
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมการทอผ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

20,000 - - 20,000 - 15 – 17 ก.ค.63  

2 โครงการสง่เสริมอาชีพจักสาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

20,000 - - 16,600 3,400 18 – 19 ส.ค.63  

3 โครงการอบรมเฝูาระวังปัญหาทางสงัคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

20,000 - - 13,330 6,730 15 ก.ย. 63  

4 โครงการอบรมอาชีพให้ผู้สงูอายุ (กิจกรรมท า
ขนมไทย) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

20,000 - - 16,010 3,990 9 ก.ย.63  
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นายวีระศักด์ิ  ประภาษา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
นายวีระศักดิ์  ประภาษา นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณที่จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณที่เหลือจ่าย      
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 - - 30,000 - ม.ค. – ก.พ.63  

2 โครงการรณรงค์ ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2563 

86,000 - - 33,360 52,640 มี.ค. – เม.ย.63  

3 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก - - - - - ก.ค. 63 ไม่ใช้งบประมาณ 
4 โครงการรักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน 10,000 - - 3,100 6,900 11 ส.ค.63  
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ประธานสภาฯ  จากท่ีคณะผู้บริหารฯได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ข้อซักถาม หรืออภิปราย 
เชิญครับ 

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

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

  กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการของกองช่าง ล าดับท่ี 14 โครงการติดต้ัง
ไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ งบประมาณ 200,000 บาท กระผมเห็นว่า หมู่ท่ี 
10 ได้รับงบประมาณจ านวน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 ซอยร้านอนันต์ไปบ้านโนนแห่ และ
จุดท่ี 2 จากดอนปูุตาไปวัดปุา แต่กระผมได้แจ้งไปว่า มี 2 ซอยส าคัญ ได้แก่ ซอย
บ้านนายบุญมา และซอยบ้านนายจันดี ซึ่งไม่มีสายดับผ่านและทุกปีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราชก็ไม่เคยมีการต้ังงบประมาณเพื่อขยายเขตสายดับไว้ แต่ก็มี
การตั้งงบประมาณโครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ และแจ้งให้สมาชิก
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งไปแล้ว ซึ่งกระผมได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ 2 
จุด และยังไม่มีการด าเนินการมีความจ าเป็นมากเนื่องจากซอยมืดและเกิดการลัก
ขโมยในชุมชน แต่กลับไปด าเนินการ 2 จุดแรกก่อนไม่ได้ด าเนินการตามหนังสือท่ี
เขียนขอมาและไม่มีการประสานกับสมาชิกก่อน จึงขอให้ท่านผู้บริหารช้ีแจงด้วย
ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ก่อนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจะด าเนินการโครงการดังกล่าว 
ได้ออกส ารวจความต้องการของหมู่บ้านก่อน ซึ่งจากการส ารวจมีโครงการเสนอมา
มากกว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ จึงมีแนวทางในการพิจารณาโดยยึดหลักเป็นประโยชน์
กับพี่น้องประชาชนสูงสุด ซึ่งจะเน้นด าเนินการในช่วงท่ีเป็นรอยต่อเช่ือมหมู่บ้าน
หรือพื้นท่ีท่ีมีประชาชนสัญจรมากก่อน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการทุกจุดตามท่ี
ขอมาได้ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล เชิญครับ 

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

  กระผมขอช้ีแจงว่าในส่วน 2 จุดท่ีกล่าวมานั้นเป็นจุดท่ีจะแก้ไขปัญหาของ
หมู่ท่ี 10 ได้มากท่ีสุด จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาเพิ่มเติมให้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 
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  ส าหรับโครงการหนึ่งบ้าน หนึ่งบ่อรับน้ าฝน/น้ า เสีย ต้ังงบประมาณไว้ 
200,000 บาท ยังเหลืองบประมาณอยู่อีก 80,000 บาท และบ้านสนามก็ยัง
ต้องการงบประมาณนี้อยู่ เพราะเหตุใดจึงไม่ใช้งบประมาณในด าเนินการโครงการ
เพิ่มเติมให้หมด 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ในส่วนของโครงการหนึ่งบ้าน หนึ่งบ่อรับน้ าฝน/น้ าเสีย ในปีงบประมาณ 
2563นั้นเป็นโครงการริเริ่มท่ีต้ังขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 2563 เป็นครั้งแรก ใน
การด าเนินโครงการ พบว่ายังมีอุปสรรคในการด าเนินโครงการ คือในปีงบประมาณ 
2563 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้ลาคลอดบุตร ประกอบกับคณะท างานมีไม่เพียงพอและช่วงในการด าเนินการเป็น
ช่วงฤดูฝนท าให้ไม่สามารถขุดบ่อได้ตามท่ีต้องการ นอกจากนี้ลักษณะในการด าเนิน
โครงการไม่สามารถเบิกจ่ายค่าแรงงานได้จึงใช้วิธีการจิตอาสาแรงงานในการขุดบ่อ
จึงท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัวล่าช้า และเป็นช่วงปลายปีงบประมาณท าให้ไม่
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทัน แต่ในส่วนงบประมาณท่ีเหลือก็จะตกไปเป็นเงิน
สะสมของ อบต.ซึ่งสามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

  ซึ่งในส่วนของปีงบประมาณ 2564 ก็ได้ต้ังงบประมาณดครงการดังกล่าวไว้ 
100,000 บาท และในปีงบประมาณนี้มคีณะท างานเพิ่มมากข้ึน หากหมู่บ้านใดมี
ความประสงค์จะให้ด าเนินการตามโครงการก็จะพิจารณาและลงพื้นท่ีส ารวจในจุดท่ี
สามารถด าเนินการได้จริงเพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา เชิญครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด และรองประธานสภา 

  โครงการเศรษฐกิจชุมชน ของกองสวัสดิการสังคม ขอให้ตรวจสอบ
กระบวนการในการติดตามหนี้ของกองทุนด้วย ไม่ใช่ให้ประธานซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
หรือประธานชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ท้ังหมดขอให้พิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

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

  กระผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการด าเนินโครงการไม่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน ในหมู่ท่ี 2 ก็พบว่ามีโครงการดังกล่าว คือ โครงการ
ก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบไร้ท่อ หมู่ท่ี 2 กรณีในจุดบ้านนายปอน ถึงบ้านนางอุ่น 
ระยะทางประมาณ 20 เมตร ท่ีไ ด้แจ้งไปแต่ยังไม่ไ ด้ด าเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ แต่จุดดังกล่าวเป็นจุดท่ีจ าเป็นเนื่องจากเป็นจุดท่ีอยู่กลาง
หมู่บ้านมีบ้านอยู่หลายหลังเป็นจุดท่ีเป็นปัญหามากของหมู่บ้าน เนื่องจากมีน้ าเสีย
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ขังเป็นโคลนสีด าส่งกล่ินเหม็นรบกวน นอกจากนี้ยังมีจุดสายบ้านนายแดง ถึงบ้าน
นายเรืองเดช ระยะทางประมาณ 138 เมตร ท่ีด าเนินการไปแล้วแต่กระผมมี
ความเห็นว่ามีความจ าเป็นส าหรับหมู่บ้านน้อยกว่า ขอให้ผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอใดอีก กระผมจะถือว่าท่ีประชุมรับทราบการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการยกมือครับ 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง    เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.4  เร่ือง   เพื่อพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ รายงานครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561      
ข้อ 29 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น ผู้บริหารฯ จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เพื่อโปรดพิจารณา  

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม       
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
มี ดังนี้ 

  สรุป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  1. ขอให้เพิ่มงบประมาณในการท าหมัน สุนัขและแมว 
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  2. ในการปลูกปุาให้ต้ังงบประมาณค่าบ ารุงรักษาปุา เพื่อให้ปุาคงอยู่ต่อไป 
  3. การจัดท าแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ลดลง และให้เพิ่มงบประมาณ

ส่วนซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 
  4. การส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ กิน อยู่ ให้ปลอดโรค และมีความรู้ด้าน

โภชนาการ ด้านการกิน เพื่อไม่ให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความ
ดัน 

  5. ควรส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต 
   5.1 ด้านรายได้ ควรจัดท าโครงการ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้มีความ

ยั่งยืน ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
   5.2 ด้านส่ิงแวดล้อม ให้ส่งเสริมโครงการโคกหนองนา เช่น การ

ส่งเสริมไม่ปุา ไม้ผล เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนปลูกในพื้นท่ีของตนเองจะได้มีความ
ยั่งยืน เพราะประชาชนจะได้เป็นผู้ดูแลไม้ท่ีประชาชนปลูกเป็นอย่างดี ท าให้เพิ่ม
พื้นท่ีปุาสู่เมืองสีเขียว และให้มีแปลงเกษตรต้นแบบให้เยาวชน ตัดตอนกิ่งผลไม้
แจกจ่ายให้ประชาชนปลูกไม้ผลต่อไป 

  6. ให้กองสาธารณสุข ลงพื้นท่ีตรวจสอบตลาดได้ตามมาตรฐานตลาดหรือไม่ 
  7. การฉีดวัคซีน โรค ปาก เท้าเป่ือย ในโค-กระบือ ควรท าก่อนโรคระบาด 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 10 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
   3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
   3.8 แผนงาน (5) 5 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวม 100 88 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  
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   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
   5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 5 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4 
   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 5 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
   5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 5 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ (5) 5 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 5 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวม 100 90 

ประธานสภาฯ  จากท่ีคณะผู้บริหารฯได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัย ข้อซักถาม หรืออภิปราย เชิญครับ 

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

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

  กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับสรุป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 3 การจัดท า
แผนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ลดลง และเพิ่มงบประมาณส่วนซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 
กระผมมีความเห็นว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานในหมู่ท่ี 10 ยังมีความส าคัญและมี
ความต้องการอยู่ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ท่ี 10 ยังไม่ท่ัวถึงครบทุกสาย 
ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ก็ไม่ได้มีการต้ังงบประมาณไว้ แต่กระผมก็เห็นว่ายังมีความจ าเป็นอยู่ 
ส่วนตัวกระผมจึงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในข้อนี้ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

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

  กระผมในฐานะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
ส่วนของการจัดท าแผนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่อจากนี้ให้ลดลงนั้น ไม่ได้หมายถึง
การปรับลดงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายใหม่ แต่หมายถึงให้เพิ่มงบประมาณ
ในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเดิมท่ีสร้างไว้นานแล้วให้ใช้การได้ด้วย 
แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดหากเพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซมสาย
เก่าก็จะท าให้งบประมาณในการก่อสร้างถนนสายใหม่ลดลงด้วย 



51 
 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอใดอีก กระผมถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝุายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา เชิญครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด และรองประธานสภา 

  เรื่องท่ี 1 ขอให้ อบต.ติดตามความก้าวหน้าของการติดต้ังระบบน้ าประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากปีนี้เกิดปัญหา
ภัยแล้งรุนแรงมาก น้ าในหนองดุมและหนองหน่องเริ่มแห้ง และน้ าบาดาลก็เค็มไม่
สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ 

  เรื่องท่ี 2 ปัญหาสุนัขจรจัดท่ีอยู่บริเวณกองขยะ ขอให้อบต.ด าเนินการออก
ระเบียบไม่ให้น าอาหารไปให้สุนัขบริเวณดังกล่าว เนื่องจากสุนัขจะไปรอกินข้าว
บริเวณบ่อขยะแล้วไปไล่กัดโค กระบือ ไก่ เป็ดของชาวบ้านบริเวณข้างเคียง 

  เรื่องท่ี 3 เรื่องการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ก็ฝากให้ช่วย
ติดตามเรื่องการชดเชยในเกษตรกรด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายฉวี  แสงประเสริฐ เชิญครับ 

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

  เรื่อง ระบบน้ าประปาบ้านแวงยาง - แวงใหม่ มีลักษณะขุ่นขาวมากบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะใกล้เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งลูกหลานจะกลับมาเยี่ยมบ้านจะมีการใช้น้ า
ปริมาณมากขึ้น ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ในส่วนของประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านแวงยาง - แวงใหม่ท่ีเกิดปัญหาน้ าขุ่น 
เนื่องมาจากประมาณสองสัปดาห์ท่ีแล้วเกิดปัญหาฟิวส์ขาดท าให้เกิดปัญหาน้ ากวน



52 
 

ท าให้เกิดน้ าขุ่น ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วจึงน่าจะดีขึ้น หากยังมีปัญหาอยู่
ก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

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

  โครงการคลองส่งน้ าช่วงห้วยกอกึงหนองดุม ช่วงท่ี 3 จากช่วงศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 2 ถึง ช่วงท่ีขุดลอกของอ าเภอ ระยะทาง 55 เมตร ขอให้เร่งผู้รับ
จ้างให้เข้าด าเนินการให้เรียบร้อย เนื่องจากผู้รับจ้างขุดดินแล้วไปถมทับทางไหลของ
น้ าเสียจากหมู่ท่ี 2 ท าให้ระดับน้ าในช่วงโครงการยังมีน้ าขังอยู่ ท าให้ส่งกล่ินเหม็น 
ขอให้เร่งผู้รับจ้างให้ด าเนินการต่อด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ เชิญครับ 

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

  เรื่องท่ี 1 สอบถามเรื่องคลองน้ าหมู่ท่ี 2 ท่ีจะลงไปหนองดุมว่าจะขุดเป็น
สองร่องเพื่อแยกน้ าเสียหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะท าให้น้ าเสียจากหมู่ท่ี 2 ไหลไป
หนองดุมได้ 

  เรื่องท่ี 2 ถนนเส้นทางจากหนองดุมไปหนองหน่องมีลักษะเป็นหลุมเป็นบ่อ
มาก ต้องการให้ อบต.น ายางมะตอยไปลงให้เพราะว่าอันตรายต่อคนท่ีสัญจรไปมา
มาก 

  เรื่องท่ี 3 ถนนสายข้างโรงพยาบาลมีลักษณะขรุขระมาก ขอให้น ารถไปเกรด
เกล่ียให้ด้วย 

  เรื่องท่ี 4 จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังเดียวของนางพรยุพา หมู่ท่ี 7 บ้าน
หนองดุม โดยไม่ทราบสาเหตุ ขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาให้ด้วยว่าสามารถจะ
ช่วยเหลือส่ิงใดได้บ้าง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  ถนนช่วงจากหนองดุมไปหนองหน่องท่ีขอให้น ายางมะตอยไปลงผิวถนนให้
นั้น จะมีงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางจากเส้นหนองดุมไปหนองหน่อง
และบ้านศรีสวัสด์ิ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับ 

จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
จ่าเอกราชวัตร  พินิจรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  เรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังเดียว หมู่ท่ี 7 บ้านนหองดุม โดยไม่ทราบ
สาเหตุนั้น จาดนิยามของกระทรวงการคลัง ค าว่าสาธารณภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดกับ
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คนหมู่มาก กรณีการเกิดไฟไหม้บ้านบ้านหลังเดียวจึงไม่เข้าข่ายเหตุสาธารณภัย ท า
ให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ หากมีความประสงค์จะช่วยเหลือก็จะช่วยได้โดยการรับ
บริจาคเหมือนท่ีเคยท ามาครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสิม  ปิดตาทะเนา เชิญครับ 

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

  ขอสอบถามเรื่องจากขนส่งน้ าไปเติมในระบบประปาบ้านหนองหน่อง ระยะ
นี้ไม่มีการไปส่งน้ าท าให้น้ าประปามีความเค็มมากท าให้น้ าประปาไม่มีคุณภาพ 
ขอให้ผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  การขนส่งน้ าไปหนองดุมและหนองหน่องมีการหยุดไปในช่วงท่ีมีฝนตก ถ้า
หากหมู่บ้านยังมีความประสงค์จะให้ อบต.น าน้ าดิบไปเติมในระบบประปาก็ขอให้
ท่านสมาชิกหรือท่านผู้น าแจ้งเป็นหนังสือมายัง อบต.เพื่อจะได้ด าเนินการพิจารณา
แก้ไขให้ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล เชิญครับ 

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

  กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากต้นยางไปหน้าบ้านปลัดสมจิตร ระยะทางขาดไปเพียงไม่กี่เมตรเพราะ
เหตุใดจึงก่อสร้างไม่ครบตลอดท้ังสาย ท าเกิดปัญหาน้ าท่วมขังสร้างความเดือดร้อน
แก่ชาวบ้านบริเวณข้างเคียง หากมีฝนตกหรือน้ ามามากก็จะไหลเข้าท่วมบริเวณ
บ้านเรือนใกล้เคียง ขอให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้ครบ
ตลอดท้ังสาย และด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในบริเวณซอยดังกล่าวอย่าง
เร่งด่วน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  หลักในการบริหารงานจะยึดหลักให้ความส าคัญกับทุกหมู่บ้านโดยเท่าเทียม
กัน โดยยึดหลักการท างานเพื่อส่วนรวมมากกว่า ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาของ
ท่านและจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 
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นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  ขอสอบถามเรื่องการรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นซึ่งประกาศรับสมัครต้ังแต่
ช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน ช้ีแจง เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยท่ีได้มอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในการรับสมัคร สรรหา 
คัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิง ซึ่งการด าเนินการทุกขั้นตอนองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้
ด าเนินการตามระเบียบการรับสมัครท่ีก าหนดไว้ ซึ่งท่ีผ่านมาในห้วงเดือนสิงหาคม
ได้ด าเนินการ   เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้สมัครท้ังหมด 7 คน และได้ด านินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยต าบลละ 2 คน ได้ด าเนินการ
ประกาศผลผู้ท่ีได้รับคัดเลืกและรายงานผลไปจังหวัดมหาสารคามแล้ว และผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด ซึ่งหลังจากการฝึกอบรม
เสร็จก็ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงในการจ้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้
ท างานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการวางแผนด าเนินให้ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก โดย
แบ่งการรับผิดชอบให้เป็น 2 โซนทางทิศเหนือและทิศใต้ โดยแบ่งการรับผิดชอบ
หนึ่งคนต่อ 6 หมู่บ้าน และอีกคน 7 หมู่บ้าน โดยงบประมาณท่ีใช้ในการจ้างนั้นจะ
เบิกจ่ายโดยตรงจากทางจังหวัด โดย อบต.จะเป็นผู้รวบรวมรายงานและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบ้ืองต้นและส่งข้อมูลในการเบิกจ่ายไปให้ท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการ
การตรวจสอบและเบิกจ่ายต่อไป โดยผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
5,000 บาทต่อคน และจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันท่ี 26 ของ
ทุกเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน และในแต่ละเดือนต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่น้อยกว่า 20 วัน 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางจันทร์ธิมา  นนทะสี เชิญครับ 

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน        
นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  ส.อบต.ม.9 บ้านยางตลาด 

  เรื่องท่ี 1 แจ้งเรื่องท่อระบายน้ าหน้าบ้านพ่อเสริม หมู่ท่ี 9 ช ารุด ขอให้กอง
ช่างด าเนินการส ารวจและด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมด้วย 

  เรื่องท่ี 2 แจ้งเรื่องท่อระบายน้ าหน้าช่วงเล้ียวมาทางไฟฟูาแตก เนื่องจาก
รถบรรทุกน้ าวิ่งผ่านทุกวัน ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 

  เรื่องท่ี 3 แจ้งเรื่องไฟฟูาส่องสว่างหลังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอช ารุด ให้
ช่วยด าเนินการส ารวจและแก้ไขให้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 



55 
 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

  รับทราบและจะด าเนินการพิจาณาด าเนินการแก้ไขให้ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

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

  สอบถามเรื่องการขายทอดตลาดส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล       
ยางสีสุราชแห่งเก่าว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นางพสวรรค์  บุญหลาย ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  เรื่องการขายทอดตลาดส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชแห่ง
เก่า ได้ด าเนินการก าหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว แต่ช่วงท่ีผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝน
ท าให้ไม่มีท่ีส าหรับเก็บเอกสารท่ียังเหลืออยู่ในส านักงาน เช่น ฏีกาต่างๆ เป็นต้น 
และอยู่ในระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมปอง  แขนงแก้ว เชิญครับ 

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

  เรื่องท่ี 1 การด าเนินงานของผู้รับจ้างขุดดินถมท่อระบายน้ าเสียของ หมู่ท่ี 2 
ท าให้น้ าเสียไม่มีท่ีไหลไปท้ิง ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ขอให้ผู้บริหารแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วด้วย 

  เรื่องท่ี 2 การเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ท่ีอ าเภอหรือ อบต.ส่ังให้ปิดตลาดนัด
ไม่ทราบว่าจะเป็นระยะเวลานานแค่ไหน 

  เรื่องท่ี 3  โครงการวางท่อระบายน้ าต่อจากห้วยกอกซึ่งกระผมได้น าเอกสาร
ส่งให้ อบต.แล้วขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

  เรื่องท่ี 4 โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านได้รับหนังสือให้แจ้ง
การเพิ่มเติมแผนไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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  โครงการวางท่อระบายน้ าเช่ือมห้วยกอกท่ีท่านสมปองได้น าส่งเอกสาร
หนังสือยินนอมให้ก่อสร้างของเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่บริเวณท่ีการก่อสร้างผ่านซึ่งจะ
น าไปใช้ในการของบประมาณภัยแล้งจากส่วนกลาง ซึ่งจะได้รับงบประมาณหรือไม่
นั้นยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  การด าเนินการของตลาดนัดวันอาทิตย์นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุ
ราชได้รับหนังสือแจ้งจากอ าเภอยางสีสุราชให้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ
ตลาดนัดงดด าเนินกิจการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 15  มกราคม 2564 ครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ เชิญครับ 

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

  ถนนช่วงคลองน้ าลงหนองดุมใกล้บ้านพ่อใหญ่แอ๋ว เป็นหลุมเป็นบ่อมาก
อันตรายต่อผู้สัญจรไปมาอย่างมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะคนในหมู่บ้าน
สัญจรผ่านไปมาประจ า ขอให้ด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ 

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

  ขอสอบถามเรื่องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานจะ
คล้ายกับแคร์กีฟเวอร์ของโรงพยาบาลท่ีมีอยู่ในแต่ละหมู่บ้านว่าเป็นงานท่ีซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายเสรีชัย  ปิติทะโน ช้ีแจง เชิญครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

  แนวทางในการปฏิบัติงานจะเหมือนแคร์กีฟเวอร์ ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นการเสริมการท างานของแคร์กีฟเวอร์ ซึ่งตามนโยบายจะให้
อาสาสมัครบริบาลหนึ่งคนดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 4 คน แต่ในพื้นท่ีของ
เราหนึ่งคนดูแล 6-7 คน ซึ่งการท างานจะไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง
บุคคลเดิมท่ีแคร์กีฟเวอร์ดูแลอยู่ ซึ่งจะมีตารางวางแผนการท างานไว้อย่างชัดเจนไม่
ซ้ าซ้อนกัน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผู้บริหาร ช้ีแจง เชิญครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
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  หลักในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลจะไม่ให้มีการซ้ าซ้อนกันกับ
แคร์กีฟเวอร์แต่เป็นการเสริมการท างาน โดยจะไม่ซ้ าซ้อนกันเรื่องบุคคล หรือเวลา
ในการดูแล ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ท่ี
อยู่ในภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้เส้นทางในการเบิกจ่ายงบประมาณก็ต่างกันครับ 

ประธานสภาฯ  เนื่องจากใกล้ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ขอฝากให้ท่านผู้บริหารจัดเจ้าหน้าท่ี
ในการดูแลและแก้ไขปัญหาประปาในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่อง อื่นๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝุายบริหารฯ 
เจ้าหน้าท่ี และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00  น. 

 

 

 

(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ)์ 

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564              

 

     

 

 

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

                                

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม  เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564                              
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(นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564                             
 


