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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2  

เม่ือ วันศุกร์ท่ี  1๓   เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

.................................................................................. 

ผูเ้ข้าประชุม 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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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 อ านวยการกองช่าง  
5 นายธนกร  แสงจันทร์ค า หัวหน้าส านักปลัด  
6 นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
7 นางสาวสิริยากร  พั่วคุณศรี นักพัฒนาชุมชน  
8 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
9 นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  

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

เมื่อก าหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายช่ือ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง 21 คน  สมาชิกท่ีมาประชุมจ านวน         
21 คน เข้าห้องประชุม 21 คน องค์ประชุมในครั้งนี้ 21 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2             
ในวันศุกร์ท่ี 1๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.256๔  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาประชุม 

ประธานสภาฯ     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1   เร่ือง   เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
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นายก อบต.ยางสีสุราช เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
   นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ตามระเบียบวาระการประชุมกระผมขอเพิ่มเติม        
   ในระเบียบวาระท่ี ๓  ข้อ๓.๓  เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ 256๔ หมวด ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เพื่อโอนไปต้ังจ่าย
   เป็นรายการใหม่  ขอเพิ่มเติมในระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติท่ี ๓.๓. รายการท่ี ๓.๓.๕ 
   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฝ่าย พลเรื อนและระงับอั ค คีภั ย        
   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์หรือ 
   อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิด เครือข่าย แบบ
   มุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
   และงานอื่นๆ  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท และ รายการท่ี 3.3.6  แผนงาน
   เคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี   6              
   บ้านหนองแปน  จากบ้านนาย สมหวัง ปิดตาโส ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โพธิ์แสงดา 
   ต าบลยาง สี สุร าช อ า เภอยาง สี สุราช จั งหวัดมหาสารคาม  งบประมาณ                  
   126,700.- บาท  กระผมขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ  ขอเชิญด าเนินการประชุม
   ตามระเบียบ  3.1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.256๕  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  ต่อไป 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระท่ี 2 ขั้นแปร
ญัตติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมติ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว               
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตาม ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงาน                
และบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น  
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  ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงเกี่ยวกับรายงาน ครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายวี ระพล  ศรีนวล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ช้ีแจง                 
เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย             
วีระพล  ศรีนวล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

  ต้ังแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี 
พ.ศ.256๔ เมื่อวันท่ี  ๖  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา 1๑.๕0 น. และ ได้ก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๔
ถึงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ผลปรากฏว่า  

     1) ในวันท่ี   ๗  สิงหาคม ๒๕๖๔  ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน    -    รายการ      
   มีผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน   -   รายการ      
    2) ในวันท่ี   9  สิงหาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน    -    รายการ      
   มีผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน   -   รายการ      
    3) ในวันท่ี   10  สิงหาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน    ๑    รายการ     
   มีผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นค าแปรญัตติ   จ านวน   ๓   รายการ      

  สรุปผลการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันท่ี ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 1๐ สิงหาคม
๒๕๖๔  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช ปรากฏว่า  สมาชิกสภา ฯ ยื่นค าแปรญัตติ จ านวน               
๑  รายการ และมผู้ีบริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช มายื่นเสนอ
ค าแปรญัตติฯ จ านวน 3 ญัตติ  รวมยื่นค าแปรญัตติท้ังหมด 4 รายการ ต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณา
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ .ศ.256๕ ในวันท่ี 1๑  
สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา 10.๓0 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช โดยมีสรุปผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  เพื่อเสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ได้พิจารณาในวาระท่ี 2 ดังนี้ 
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  1. เห็นชอบให้ เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ตามร่างใหม่ และที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ เพื่อเสนอให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ 
๓ ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ.256๕   

    ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม   

  ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.256๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม 

  1) บันทึกหลักการและเหตุผล    ผลการพิจารณา  มีการแก้ไข เพิ่มเติม  
งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้   

  ๑.๑.) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบรายจ่ายเดิม  ๗๒๔,๒๐๐ บาท   
          งบรายจ่ายใหม่  ๘๔๔,๒๐๐ บาท 
  ๑.๒) แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ   
          งบรายจ่ายเดิม  ๖๐๐,๐๐๐  บาท

         งบรายจ่ายใหม่  ๔๙๐,๐๐๐  บาท 
  ๑.๓) แผนงานงบกลาง     งบรายจ่ายเดิม  ๑๒,๗๙๐,๕๔๓ บาท

        งบรายจ่ายใหม่  ๑๒,๙๐๐,๕๔๓ บาท 
 
   
  2) รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  ผลการพิจารณา  เพิ่มเติมรายจ่าย  

ดังนี ้
   ๒.๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ  กู้ภัยเอนกประสงค์  ต้ังไว้จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 
    3) รายงานประมาณการรายรับ ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
    4) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
        ผลการพิจารณา  ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม 
    5) รายงานประมาณการรายจ่าย ผลการพิจารณา  มีการแก้ไข เพิ่มเติม  
   ดังนี้   
    ๕.๑)รายจ่ายงบกลาง  งบรายจ่ายเดิม  ๑๒,๗๙๐,๕๔๓  บาท 
        งบรายจ่ายใหม่  ๑๒,๙๐๐, ,๕๔๓ บาท 
    ๕.๒)รายจ่ายงบด าเนินงาน งบรายจ่ายเดิม ๙,๕๐๖,๗๑๗ บาท 
        งบรายจ่ายใหม ่ ๙,๓๙๖,๗๑๗  บาท 
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    6) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
     ผลการพิจารณา  มีการแก้ไข เพิ่มเติม  จ านวน ๔ รายการ ดังนี้  
     ๖.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่น  ขอเสนอลดรายจ่าย  โครงการจัดงาน
    แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  และการสร้างความสมานฉันท์  ต้ังไว้จ านวน  
    ๑๓๐,๐๐๐  บาท  เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และไม่ 
    บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  เพื่อเป็นการแก้ไขสภาท้องถิ่นจึง
    ขอลดรายจ่าย โดยขอปรับลดรายจ่ายดังกล่าวให้คงเหลือ  2๐,๐๐๐  บาท 
    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ ในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและ 
    นันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
    (พ.ศ.2561-2565)  หน้า ๑๖๔  ล าดับท่ี  3 ตามในร่างข้อบัญญัติฯ  
    หน้าท่ี  ๕๙/๙๐  
     ๖.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น  ขอเสนอเพิ่มรายจ่าย  แผนงานงบกลาง  
    ประเภทส ารองจ่าย  จ านวน  ๑๑๐,000  บาท เพื่อน างบประมาณดังกล่าว
    มาแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ต้ังจ่าย
    จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามร่าง 
    ข้อบัญญัติ  หน้า๓/๙๐ 
      6.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอตัดรายจ่าย ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน
    อาสาสมัครบริบาล  ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงภายใต้
    การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  จ านวน  2 คนๆละ 
    จ านวน  12  เดือน  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท  ต้ังไว้ ๑๒๐,๐๐๐ 
    บาท ตามในร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี๔๖/๙๐ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจ
    มีการซ้ าซ้อนกับการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการแก้ไขผู้บริหาร จึงขอตัด 
    รายจ่ายโครงการดังกล่าว  

      6.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอเพิ่มรายจ่าย  เป็นรายการใหม ่
    ค่าจ้างเหมากู้ชีพ กู้ภัยเอนกประสงค์ จ านวน  ๒ งาน  ขององค์การบริหาร
    ส่วนต าบลยางสีสุราช  จ านวน  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  เนื่องจากไม่ได้
    ต้ังงบประมาณไว้และปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
    ไวรัสโคโรนาได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบกับชีวิตประชาชน
    จึงขอเสนเพิ่มรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

  7)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ผลการพิจารณา มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

 

    ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบ  ดังนี ้
     ๒.1 ลดรายจ่าย โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  และ
    การสร้างความสมานฉันท์  ต้ังไว้จ านวน ๑๓๐,๐๐๐  บาท  โดยปรับลด
    รายจ่ายให้คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
    แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า ๑๖๔  ล าดับท่ี  3  
    ตามในร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี  ๕๙/๙๐ 
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     ๒.๒ เพิ่มรายจ่าย แผนงานงบกลาง  ประเภทส ารองจ่าย    
    จ านวน  ๑๑๐,000  บาท เพื่อน างบประมาณดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาการ
    ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามร่างข้อบัญญัติ  หน้า๓/๙๐ 
      ๒.๓ ตัดรายจ่าย ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาล  ซึ่งมี
    หน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากร
    วิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  จ านวน  2 คนๆละ จ านวน  12  เดือน                
    ในอัตราเดือนละ5,000 บาท ต้ังไว้ ๑๒๐,๐๐๐บาท ตามในร่างข้อบัญญัติฯ 
    หน้าท่ี๔๖/๙๐  
     ๒.๔ เพิ่มรายจ่าย  เป็นรายการใหม่ ค่าจ้างเหมากู้ชีพ กู้ภัย   
    เอนกประสงค์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จ านวน   
    ๑๒๐,๐๐๐ บาท   
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้เสนอค าแปรญัตติ  ช้ีแจงครับ 
นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    กระผม  นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.๑๐ ตามท่ีกระผมเป็นผู้เสนอ 
    ค าแปรญัตติท่ี  ๑  ขอลดรายจ่ายโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
    และการสร้างความสมานฉันท์  ก่อนท่ีผมจะลงรายละเอียด  ผมขอสอบถาม
    ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างท่ีร่างไว้ในหนังสือหรือไม่  หรือใส่ตัวเลขผิด คือ
    งบประมาณท่ีต้ังไว้ตามโครงการดังกล่าว  ต้ังไว้  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  กระผม
    เสนอปรับลด  ๑๑๐,๐๐๐   บาท  งบจะต้องคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
    ขอให้ท่านวินิจฉัยว่าตรงนี้ถูกต้องหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุก
    ท่าน  กระผมขออนุญาตเรียนช้ีแจง ตามงบประมาณรายจ่ายร่างเดิมท่ีต้ังไว้
    ตามโครงการดังกล่าว  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  สมาชิกสภาฯปรับลดรายจ่าย  
    จ านวน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  เมื่อท่านเสนอปรับลดรายจ่ายในส่วนนี้ ดังนั้น
    โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และการสร้างความสมานฉันท์ 
    งบรายจ่ายต้องคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ครับ 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส าหรับเหตุผลท่ีตัวกระผมได้แปรญัตติ  ปรับลดรายจ่ายโครงการ 
    จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างความสมานฉันท์ เพราะว่ามี
    เหตุผลหลักอยู่  ๒  ข้อ  คือในวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการกระผมเคยแสดง
    เหตุผลว่าท าไมถึงอยากปรับลดรายจ่ายในส่วนโครงการดังกล่าวลง  กระผม
    ขอยกตัวอย่างนี้ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์   เพราะว่าจัดมาหลายปี ก็ไม่สามารถ
    แก้ไขปัญหายาเสพติดได้   เหตุผลในการปรับลดคือ ผมมองว่าโครงการ
    แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และการสร้างความสมานฉันท์ระยะเวลาท่ีด าเนิน
    โครงการ จะเริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน แต่ถ้าหลังเดือน
    เมษายน  จะเป็นห้วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมในการจัดโครงการ  เนื่องจากเป็น
    ฤดูท านา ส าหรับปีนี้กระผมคิดว่าอาจมีปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด
    ซึ่งยืดเย้ือ  จนท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้  ซึ่งอันนี้เป็นการคาดการ
    สถานการณ์ครับท่านประธาน แต่แนวโน้มก็คงเป็นไปอย่างนั้น  ผมเลยมอง
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    ว่าไม่น่าจะสามารถด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้  กระผมเลยมีแนวคิด
    ขอปรับลดรายจ่ายในส่วนนี้  ๑๑๐,๐๐๐ บาท  เพื่อน างบประมาณมาต้ัง
    จ่ายในแผนงานงบกลางโดยผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร  เพื่อน า
    งบประมาณในส่วนนี้มาใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด                    
    อย่างน้อยเงิน ๑๑๐,๐๐๐  บาท ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 
    เกี่ยวกับเรื่องโควิดไม่น้อย ซึ่งงบในส่วนนี้อาจจ าน าไปจัดซื้อครุภัณฑ์  น้ ายา
    ฆ่าเช้ือ หรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของโรคโควิด  นี้คือ
    เหตุผลล าดับท่ี  ๑ แต่ถ้ากระผมยื่นแปรญัตติขอลดรายจ่ายในส่วนนี้  มัน
    อาจจะ สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแก่ชาวต าบลยางสีสุราชในการ
    ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  เพราะว่า 
    งบประมาณท่ีต้ังไว้ตามข้อบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิดไว้โดยเฉพาะ  
    และอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้มองว่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 
    เป็นโครงการท่ีไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด  แน่นอนครับทุกโครงการท่ีบรรจุไว้
    ในข้อบัญญัติในแต่ละปีล้วนเป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ต่อพี่น้อง 
    ประชาชน แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้  กระผมจึงมีแนวคิดว่า จะขอแปรญัตติ
    ลดรายจ่ายส่วนนี้ลงเพื่อน างบประมาณดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาการแพร่ 
    ระบาดของโควิดได้ทันท่วงที  เพราะว่างบประมาณของอบต.ยางสีสุราช         
    ท่ีน ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดและไม่เพียงพอ 
    เพราะฉะนั้นการท่ีเราน างบในส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเป็น 
    ประโยชน์ มากกว่านี้ คือเหตุผลของผมท่ีเสนอแปรญัตติปรับลดรายจ่ายใน
    โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และการสร้างความสมานฉันท์
    เหตุผลท่ี  ๒  คือ  ก่อนท่ีผมจะยื่นขอแปรญัตติ  กระผมก็ได้เรียนถามท่าน
    ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกว่างบประมาณท่ีกระผมขอปรับลดรายจ่ายนั้น 
    จะสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพรระบาดของโรคโควิดตาม
    วัตถุประสงค์ของผมหรือไม่ซึ่งปลัดอบต.ก็ได้ให้ค าแนะน าและแจ้งว่าถ้าปรับ
    ลดรายจ่ายในส่วนส่วนนี้ก็จะน างบไปเพิ่มในรายจ่ายในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง  ประเภทรายจ่ายส ารองจ่าย และสามารถน างบประมาณส่วน
    นี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิดและงานสาธารณภัยได้เลย  เมื่อท่านปลัดได้
    ให้ความเห็น เช่นนี้กระผมจึงได้ยื่นขอแปรญัตติปรับลดรายจ่ายดังกล่าว 
    ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ผู้เสนอค าแปรญัตติ 
    ช้ีแจง เชิญ ครับ 

นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ
 ได้รายงานไปแล้วนั้น ผู้บริหารยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ดังนี้ 

    ค าแปรญัตติท่ี ๒  ขอเสนอเพิ่มรายจ่าย  แผนงานงบกลาง  ประเภทส ารอง
    จ่ายจ านวน  ๑๑๐,000  บาท เพื่อน างบประมาณดังกล่าวมาแก้ไขปัญหา
    การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  ต้ังจ่ายจากเงิน 
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    อุดหนุน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามร่างข้อบัญญัติ  
    หน้า๓/๙๐จึงเสนอค าแปรญัตติ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

    ค าแปรญัตติท่ี 3  ขอเสนอตัดรายจ่าย  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานอาสาสมัคร
    บริบาล ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  ภายใต้การก ากับดูแล
    ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  จ านวน  2 คนๆละ จ านวน  12  
    เดือน  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่าย
    จากเงินรายได้  ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
    งานสาธารณสุข ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี  ๔๖/๙๐จึงเสนอค าแปร
    ญัตติ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
    ค าแปรญัตติท่ี  ๔  ขอเสนอเพิ่มรายจ่าย  ค่าจ้างเหมากู้ชีพ  กู้ภัย 
    เอนกประสงค์ จ านวน  ๒ งาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช   
    จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอค าแปรญัตติเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ในส่วนของผู้บริหารขอยื่นแปร
    ญัตติ ขอเพิ่มรายจ่ายใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทส ารอง
    จ่าย โดยจะขอน างบประมาณใน ส่วนท่ีสมาชิกสภาได้ยื่นขอแปรลดดังกล่าว
    มาเพิ่มในงบกลาง  มาต้ังเพิ่มเติมรายจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องภัยพิบัติ
    ในพื้นท่ีอ าเภอยางสีสุราช  รวมท้ังการควบคุมโรคโควิดท่ีก าลังแพร่ระบาด
    ในขณะนี้  ท้ังนี้แล้วแต่ความเห็นของสมาชิกสภาฯว่าจะให้น างบประมาณ
    ส่วนนี้มาเพิ่มในงบกลางหรือไม่  ถ้าสมาชิกไม่เห็นชอบก็แสดงว่าเงินในส่วนนี้ 
    คงจะเป็นการตัดงบลงไปเฉยๆ ประโยชน์ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งผมมอง
    ว่าถ้าน าเงินส่วนท่ีปรับลดจ านวน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท ท่ีสมาชิกได้ยื่นปรับลด
     มาเพิ่มรายจ่ายในงบกลาง ก็จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าก็ขออภิปราย
    เพียงเท่านี้  และหวังว่าสมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจเป็นอย่างดี  ขอบคุณ
    ครับ  

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจง
 เกี่ยวกับรายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ช้ีแจง
 เกี่ยวกับค าแปรญัตติแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการ
 แปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
 พ.ศ.256๕ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตเพิ่มเติมส าหรับ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทส ารอง
 จ่าย  นั้น นอกจากสามารถน างบดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ                 
 โรคโควิดแล้ว  เรายังสามารถน าเงินในส่วนนี้  เราสามารถน าเงินมาใช้ใน
 เรื่องการจัดการด้านสาธารณภัย คือภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น  ในพื้นท่ีไม่ว่า     
 เป็นเรื่องอุทกภัย  วาตภัย กรณีเหล่านี้ก็สามารถน างบดังกล่าวมาใช้ในการ
 แก้ไขปัญหาได้ไม่ได้จ ากัด เฉพาะเรื่องโรคระบาดติดต่อเท่านั้นครับ 
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ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจง
 เกี่ยวกับรายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ช้ีแจง
 เกี่ยวกับค าแปรญัตติแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการ
 แปรญัตติร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ             
 พ.ศ.256๕ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่ มี  กระผมขอจะขอมติ ท่ีประ ชุม  ในระเบี ยบวาระ ท่ี  3                     
 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 2๑ เสียง  

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ วาระท่ี 2 
    ขั้นการแปรญัตติ ญัตติท่ี ๓.๓.1 ลดรายจ่าย โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา
    ต้านยาเสพติดและการสร้างความสมานฉันท์  ต้ังไว้จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
    โดยขอปรับลดรายจ่าย ดังกล่าวให้คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงิน
    อุดหนุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
    และนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
    หน้า ๑๖๔  ล าดับท่ี 3 ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี๕๙/๙๐  ผมขอ
    มติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ลดรายจ่าย โครงการ
    จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างความสมานฉันท์  ต้ังไว้ 
    จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  โดยขอปรับลดรายจ่ายดังกล่าวให้คงเหลือ  
    ๒๐,๐๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานศาสนา   
    วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า ๑๖๔  ล าดับท่ี  3  ปรากฏตามร่าง
    ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี๕๙/๙๐   
  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 เสียง  
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ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.256๕ วาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ 
   ญัตติท่ี ๓.๑.2 เพิ่มรายจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลางประเภทส ารองจ่าย  
   จ านวน  ๑๑๐,000 บาท เพื่อน างบประมาณดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาการระบาดของ
   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ ในแผนงาน
   งบกลาง  งานงบกลาง  ตามร่างข้อบัญญัติ  หน้า๓/๙๐ ผมขอมติท่ีประชุมโดยการ
   ยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ข้ันการแปรญัตติ  เพิ่มรายจ่าย แผนงานงบกลาง   
   งบกลาง  ประเภทส ารองจ่าย จ านวน  ๑๑๐,000  บาท เพื่อน างบประมาณดังกล่าว
   มาแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  ต้ังจ่ายจากเงิน
   อุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามร่างข้อบัญญัติ  หน้า๓/๙๐  
  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

ประธานสภาฯ ขณะนี้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงเกี่ยวกับ
รายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ช้ีแจงเกี่ยวกับค าแปรญัตติ
แล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล ในส่วนท่ีกระผมได้ยื่นแปรขอปรับลดรายจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
   กระผมในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาท่ีให้ความ
   เห็นชอบครับ  ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขณะนี้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงเกี่ยวกับ
รายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับค าแปร
ญัตติแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปเป็น ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อ พิ จ า ร ณ า
   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระ
   ท่ี 2 ข้ันการแปรญัตติ ญัตติท่ี ๓.๑.๓ ขอเสนอตัดทอนรายจ่าย ค่าจ้างเหมา 
   ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาล  ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  ภายใต้
   การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  จ านวน  2 คนๆละ จ านวน 
   12  เดือน  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจาก
   เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
   ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี  ๔๖/๙๐ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ผู้เสนอค าแปรญัตติ ช้ีแจง             
   เชิญครับ 
นายก อบต.ยางสีสุราช เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
   นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ขอช้ีแจงในการตัดรายจ่ายในส่วนนี้ครับ ในฐานะท่ี
   กระผมเป็นผู้บริหารงานองค์กร มีศักยภาพในการตัดสินใจในการบริหารองค์กร 
   ภายใต้ข้อจ ากัด ในเรื่องของสถานะการเงินกคลังท่ีค่อนข้างมีจ ากัดในขณะนี้  แต่
   ส าหรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจ าเป็นต้องให้ผู้บริหารนั้น ตัดสินใจเลือกว่าจะเอาภารกิจ
   ใดคงไว้  และจะตัดลดภาระกิจใดตามสภาพบริบทปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในพื้นท่ีอ าเภอยาง
   สีสุราชจริงๆแล้ว ในส่วนของอาสาสมัครบริบาลก็มีความจ าเป็น  แต่เมื่อเปรียบเทียบ
   ในส่วนของภารกิจของงานกู้ชีพ  กู้ภัย  ซึ่งมีจุดประสงค์ของภารกิจ ผมมองว่ามี 
   ความจ าเป็นมากกว่าอาสาสมัครบริบาล เนื่องจากว่าอย่างท่ีทุกท่านเข้าใจ เรื่องการ
   แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จ าเป็นท่ีจะต้องใช้บุคลากร
   เหล่านี้ เพื่อท าภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนท้ังใน เรื่องของการควบคุมโรคก็ดี  
   ท้ังในเรื่องของการจัดการสาธารณภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
   อ าเภอยางสีสุราช ท้ังอัคคีภัย  วาตภัยเป็นต้น  และทีมกู้ชีพกู้ภัยจะต้อง เตรียมพร้อม
   คอยรับภัยตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งตอนนี้มีจ านวน  ๔  คนซึ่งทุกคนจะต้องผลัดเปล่ียน
   หมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าท่ี ไม่มีวันหยุดราชการ  เข้าเวรท้ังกลางวันกลางคืน                
   ไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  แต่ถ้าไม่มีบุคลากรในส่วน
   นี้คอยให้บริการจัดการสาธารณภัย  พี่น้องประชาชนคงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
   อย่างทันท่วงที และเหตุผลท่ี  ๒  ก็คือจ าเป็นจะต้องลดค่าจ้างเหมาอาสาสมัคร 
   บริบาล  เนื่องสถานะการเงินการคลังท่ีตัดรายจ่ายค่าจ้างเหมาฯอาสาสมัครบริบาล
   เรามีการจัดการในเรื่องของกองทุน สปสช.ภายใต้การก ากับดูแลของอบต.ยางสีสุราช
   ในการท าภารกิจเรืองนี้อยู่แล้ว  เพียงแต่ว่าในการจัดการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
   เราผ่านในระบบกองทุน  ซึ่งก็จะท าให้การตั้งโครงการไม่ซ้ าซ้อน  และพี่น้อง 
   ประชาชนยังได้รับโอกส  ในการดูแลเช่นเดิม  ซึ่งในการตัดลดรายการในส่วนไม่มี
   ผลกระทบต่อภารกิจงาน  ซึ่งเรามีการจัดการท่ีดีอยู่แล้ว  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงาน
   กู้ชีพ  กู้ภัย  ซึ่งการท างานในส่วนนี้จะต้องมีทีมงานไม่ต่ ากว่า  ๓  คน  ในการออก
   ปฏิบัติงาน  แต่ถ้าไม่มีครบทีม    การด้านสาธารณภัยนั้นก็ค่อนข้างท่ีจะยาก  จึงขอ
   ตัดงบรายจ่ายโครงการอาสาสมัครบริบาลฯ  จ านวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อไปต้ัง
   จ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าจ้างเหมาบริหารกู้ชีพ  กู้ภัย  เอนกประสงค์  ของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อ  
   บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ วาระท่ี 2 ขั้นการ
   แปรญัตติ ญัตติท่ี ๓.๑.๓ ขอเสนอตัดทอดรายจ่าย  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
   อาสาสมัครบริบาล  ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  ภายใต้การก ากับ
   ดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้น ท่ี  จ านวน  2 คนๆละ จ านวน           
   12 เดือน  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจาก
   เงินรายได้  
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   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข  ปรากฏ
   ตามร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี  ๔๖/๙๐   ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 ข้ันการแปรญัตติ ขอเสนอตัดทอนรายจ่าย    
   ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาล  ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
   พึ่งพิง  ภายใต้การก ากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นท่ี  จ านวน  2 
   คนๆละ จ านวน  12  เดือน  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท  จ านวน        
   ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
   ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุขปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี  ๔๖/๙๐  
   ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อ พิจารณาเห็นชอบร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ วาระท่ี 2  
   ขั้นการแปรญัตติ ญัตติท่ี ๓.๑.๔  ขอเสนอเพิ่มรายจ่าย ค่าจ้างเหมากู้ชีพ   
   กู้ภัยเอนกประสงค์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช   
   จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ
    ประมาณ พ.ศ.256๕  วาระท่ี  2  ขั้นการแปรญัตติ  ขอเสนอเพิ่มรายจ่าย 
    ค่าจ้างเหมากู้ชีพ  กู้ภัย  เอนกประสงค์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง
    สีสุราช จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ 
    ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

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

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติ เห็นชอบในวาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ขอปรึกษาท่ีประชุมว่า
จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.256๕ ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันใด ขอให้ท่ีประชุมเสนอ
ความเห็นครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 เชิญครับ 

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

  กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้           
(1๓ สิงหาคม 256๔) ครับ 

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

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

  กระผมขอรับรองข้อเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ใน
วันนี้ (1๓ สิงหาคม 256๔) ของนายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 ครับ 

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

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

  ดิฉันขอรับรองข้อเสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้     
(1๓ สิงหาคม 256๔) ของนายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอใดอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวาระท่ี 3 ขั้น
ตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ (1๓ สิงหาคม 256๔) โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21ท่าน  

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ (1๓ สิงหาคม 
256๔)  

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
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สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในวันนี้ 
(1๓ สิงหาคม 256๔)  

ที่ประชุม  รับทราบ 

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

พักการประชุม  เวลา 10.40 น. – 10.50 น. 

เร่ิมการประชุม  เวลา 10.50 น. 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.2   เร่ือง   เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ  

ประธานสภาฯ หลังจากท่ีท่านสมาชิกได้ลงมติในวาระท่ีสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปจะเป็น
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๕ วาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ส าหรับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ีสามนี้จะไม่มีการอภิปราย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นข้อ 52 ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปจะเป็นการลงมติท่ีประชุมดังนี้ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้น าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ท่ีเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสี
สุราช ค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ และค าแปรญัตติของนายก อบต. 
ยางสีสุราช ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชโปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 2 1 เสียง  

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕  ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเป็นข้อบัญญัติ เวลา 11.00 น. 

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้น าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ท่ีเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ และค าแปรญัตติของ
นายก อบต. ยางสีสุราช ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช โปรดยกมือ 
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ที่ประชุมทั้งหมด ไม่มี     

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวันที่ 1๓ สิงหาคม 256๔ เวลา 11.00 น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ หลังจากท่ีท่านสมาชิกได้เห็นชอบให้น าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยาง
สีสุราช ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ท่ีเสนอโดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช ค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ และค าแปรญัตติ
ของนายก อบต. ยางสีสุราช ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช แล้วในขั้นตอนต่อไป
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้ทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.3  เ ร่ือง   เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี           
พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน ๖ รายการ  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๖ รายการ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ตามท่ีผู้บริหารฯ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
พ.ศ.256๔  กระผมขอให้ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายข้อ 
ส าหรับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ มีจ านวน ๖ รายการ  ดังนี้ 

   3.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินละ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ
   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน หมู่ที่ ๕ บ้านแวงยาง  ไป
   หมู่ที่  ๔  บ้านกุดตะเข้   งบประมาณ  1๙๒,๐00  บาท 

  -  โอนลด งบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ
ปรัปรุงบถนนผิวจราจรลงหินคลุก  หมู่ท่ี  ๕  บ้านแวงยาง  โอนลด ๑๐๖, ๐๐0 
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บาท (โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายถนน  หมู่ท่ี  ๕  บ้านแวงยาง ไปบ้านหมู่ท่ี  ๔  บ้านกุดตะเข้ ) 

  -  โอนลดงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ    โอนลด  ๘๖,๐๐๐  บาท 
(โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายถนน  หมู่ท่ี  ๕  บ้านแวงยาง ไปบ้านหมู่ท่ี  ๔  บ้านกกุดตะเข้ ) 

    - โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและ 
   ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ 
   ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน หมู่ท่ี ๕ บ้านแวงยาง  ไปหมู่ท่ี  
   ๔  บ้านกุดตะเข้   งบประมาณ  1๙๒,๐00.-  บาท ผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร  
   ยาว  ๑๐๐.๕๐  เมตร หนาฉล่ีย  ๐.๑ เมตร หรือพื้นท่ีใช้สอยไม่นอยกว่า  ๕๐๒.๕๐
   (ตามแบบ อบต.ก าหนด)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าท่ี 
   ๑๓๒ ล าดับท่ี 1 งบประมาณโอนเพิ่ม 1๙๒,๐00 บาท (โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น
   รายการใหม่ จากโครงการปรัปรุงถนนผิว จราจรลงหินคลุก  หมู่ท่ี  ๕  บ้านแวงยาง 
   และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ)    

 เหตุผลในการขออนุมัติการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ตามข้อ ๓.๑.๑  เนื่องจากเดิมโครงการของหมู่ท่ี  ๕  ได้ต้ังงบประมาณ
โครงการปรับปรุงถนนผิวดินลงหินคลุกไว้  แต่โครงการนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จโดย
การจ่ายขาดเงินสะสม  ซึ่งกระผมมองว่าเส้นทางบ้านแวงยางไปบ้านกุดตะเข้เป็น
เส้นทางเช่ือมและเป็นเส้นทางหลักของชุมชนจากสภาพถนนท่ีหลายท่านท่ีสัญจรไป
มาจะเห็นว่าถนนช ารุดทรุดโทรม  แต่ถ้าเราน างบส่วนนี้ไปซ่อมแซมก็คงจะเป็น
ประโยชน์ในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน  จึงขอให้ท่ีประชุมสภาฯพิจารณา
อนุมัติในการโอนงบประมาณดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติ เชิญครับ 

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

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม  ส าหรับการขออนุมัติการโอนเพิ่ม
งบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน หมู่ท่ี ๕ 
บ้านแวงยาง  ไปหมู่ท่ี  ๔  บ้านกุดตะเข้  กระผมอยากให้เจ้าของพื้นท่ีได้เสนอ
อภิปรายครับว่าเห็นด้วยหรือไม่  เพราะถ้าจะด าเนินการตามโครงการดังกล่าว คือ
ต้องรื้อพื้นเดิมออกและปูพื้นใหม่หมดครับ   ก็อยากให้เจ้าของพื้นท่ีเสนออภิปราย
ครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายฉวี  แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.๕ เชิญครับ 

นายฉวี  แสงประเสริฐ ตามท่ีผู้บริหารได้เสนออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายถนน หมู่ท่ี ๕ บ้าน
แวงยาง  ไปหมู่ท่ี  ๔  บ้านกุดตะเข้ ท่ีขอโอนลดงบประมาณมาจากโครงการปรัปรุง
ถนนผิวจราจรลงหินคลุก  หมู่ท่ี  ๕  บ้านกุดตะเข้ ซึ่งเดิมนั้นโครงการปรัปรุงถนน
ผิวจราจรลงหินคลุก  ไม่สามารถท าได้ เพราะรายละเอียดประมาณการไว้ไม่ถูกต้อง
ตามแบบแปลน  และกระผมได้ปรึกษาผู้อ านวยกองช่าง   จึงขอให้โอนลด
งบประมาณดังกล่าวมาต้ังโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายถนน หมู่ท่ี ๕ บ้านแวงยาง  ไปหมู่ท่ี  ๔  บ้านกุดตะเข้ ซึ่งถนนช ารุดการ
สัญจรไปมาล าบากและบางจุดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ก็ขอเรียนท่ีประชุมไว้เพียง
เท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการท่ี ๓.1.๑   โดยการยกมือ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 เสียง 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๓.๑.๑ รายการ  

  ท่ีประชุมท้ังหมด    21  เสียง 
  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ  20 เสียง 
  ไม่เห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ   0 เสียง 
    งดออกเสียง      1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเปน็การพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔  

 3.๓.๒. แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ
ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางถนนรอบสายรอบสระน้ า
สาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  หมู่ที่  ๑๐ บ้านโพธ์ชัย  งบประมาณ  ๑๔๘,๕00.-  
บาท  
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

  ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ 
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   รายละเอียดังนี้   

  -โอนลด งบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ าทุ่งสนาม  โอนลด  ๑๔๘,๕๐๐  
บาท (โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทางถนนรอบสายรอบสระน้ าสาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  หมู่ท่ี  ๑๐ 
บ้านโพธิ์ชัย) 

    -โอนเพิ่ม งบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและ
   ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการ
   ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางถนนรอบสายรอบสระน้ า  
   สาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  หมู่ ท่ี  ๑๐ บ้านโพธิ์ ชัย   ผิวจราจรขนาดกว้าง  ๒  
   เมตร ยาว ๑๔๐.๕๐เมตร  หนา ๐.๑๒  เมตร  พร้อมเทปีก  คสล.ไม่น้อย ๔.๐๐  
   ตร.ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๒๘๕.๐๐  ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
   (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
   หน้าท่ี ๖๔ ล าดับท่ี  ๖ โอนเพิ่ม ๑๔๘,๕00.-  บาท (โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
   ใหม่จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ าทุ่งสนาม และโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
   ยาเสพติดและการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์)  
    เหตุผลท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  เพื่อต้ังจ่ายเป็น
   รายการ ใหม่ ตามข้อ ๓.๑.๒  โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
   ถนนสายรอบสระน้ าสาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  หมู่ท่ี  ๑๐  บ้านโพธิ์ชัย  ในครั้งนี้
   เนื่องจากมีความจ าเป็นและต้ังใจในการบริหารงาน คือกระผมต้ังใจสร้างปอดของ
   เมือง เนื่องจากว่าพื้นดังกล่าว ค่อนข้างท่ีจะเป็นชุมชนเมืองในอนาคต  เราจ าเป็นท่ีจ
   ต้องมีสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออก
   ก าลังกาย  ขณะเดียวกันทุ่งสนามในคราวท่ีแล้วได้ปรับปรุงโดยเอาคันคูออก            
   ซึ่งผู้บริหารก็ได้ประสานงบประมาณเพื่อมาปรับปรุงก่อสร้างไปแล้วบางส่วน  ซึ่งคาด
   ว่าต้องการท่ีจะให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
   โอนเพิ่มงบประมาณดังกล่าวครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามท่ีผู้บริหาร
ขออนุมัติ เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เชิญครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง   ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม  ในส่วนของโครงการก่อสร้าง
ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางถนนรอบสายรอบสระน้ าสาธารณประโยชน์
ทุ่งสนาม  หมู่ท่ี  ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  กระผมเห็นด้วย  แต่ท่ีผ่านมาได้มีการปรับปรุงลง
หินคลุก  ปลูกต้นไม้รอบสระน้ า แต่ปัจจุบันเหลือต้นไม้ท่ีรอดไม่กี่ต้น  ซึ่งกระผมคิด
ถ้าเราจะด าเนินโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขอสอบถามว่าขนาด
ความกว้างของทางเท้าเท่าไหร่ ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะกว้างมาก  เพราะคงเป็นเพียง
ทางเดินหรือทางวิ่ง  และถ้านึกไปถึงสุขภาพของการสร้างปอดกลางของชุมชนเป็น
หลักกระผม ขอน าเสนอในเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้ได้ก่อน  อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
การปรับทางเดิน ขอบคุณครับ 

นายก อบต.ยางสีสุราช ขออนุญาตท าความเข้าใจเพิ่มเติมครับในเรื่องของการปลูกต้น  จริงๆทางผู้บริหาร
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการปลูกต้นไม้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องความจ าเป็น
ท่ีขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ ก็คือเรื่องของการจัดการพื้นท่ี  หมายถึงการจัดการ
พื้นท่ีถนนทางเท้า  คือเราต้องเติมอะไรเข้าไปอีกหลายๆอย่าง ถึงจะเป็นสวน
สุขภาพ  สวนสาธารณะท่ีสมบูรณ์ ในส่วนของต้นไม้  งบท่ีขอโอนลดมาด าเนินการ
โครงการนี้ คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท ผู้บริหารมองว่าอาจจะน างบในส่วนนี้จัดซื้อ
ต้นใหญ่มาปลูกเพราะพื้นท่ีเรายังเจอปัญหาของภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ า  ซึ่ง
เราจะยังไม่สามารถท าสวนสุขภาพได้สมบูรณ์ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณ
ในการจัดสวนสุขภาพ ท่ีค่อนข้างสูง แต่งบท่ีเรามียังไม่เพียงพอ  และถ้าน าเราต้นไม้
เล็กมาปลูกก็อาจจะมีปัญหา เรื่องวัว  ควาย กัดกิน กลัวความไม่รอดของต้นไม้
เพราะเรายังไม่ล้อมรั้ว  ส าหรับการปลูกต้นไม้  รั้วต้องเป็นองค์ประกอบ  แต่ว่า
ความจ าเป็นคือการท่ีเห็นประชาชนวิ่งออกก าลังกายตามถนนหนทางก็ค่อนข้าง
อันตราย ก็เลยมีแนวความคิดท่ีจะสร้างทางวิ่ง  และในการใช้ยานพาหนะเรา
สามารถปิดเส้นทางได้ กรณีท่ีมีประชาชนมาใช้สัญจร และการออกก าลังกายก็
สามารถปิดเส้นทางไม่ให้เข้าออกได้ ซึ่งเราก็ค่อยๆท าไปทีละอย่าง  ตามสถานะ
การเงินการคลัง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญนายวีระพล  ศรีนวล               
ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระ
พล  ศรีนวล   ส.อบต.ม.๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  ส าหรับโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางถนนรอบสายรอบสระน้ าสาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  หมู่ท่ี  
๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  กระผมค่อนข้างท่ีจะเห็นด้วยซึ่งในรอบสระน้ าจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี     
จะให้มีทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้เป็นสถานท่ีในการออก าลังกาย  ส่วน
งบประมาณท่ีขอโอนลดจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ าทุ่งสนาม  ท่ีต้ังไว้  
๒๐๐,๐๐๐  บาท นั้นซึ่งผมมองว่าการปรุงภูมิทัศน์ต้องมาทีหลัง  ต้องด าเนินการ
ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนกระผมเห็นด้วยในญัตตินี้ครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเชิญนายไพรรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  
ส.อบต.ม.๒ บ้านสนาม  เชิญครับตามท่ีกระผมได้เรียนถามผู้บริหารส าหรับโครงการ
ก่อสร้ างทางเ ท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก  สายทางถนนรอบสายรอบสระน้ า
สาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  หมู่ท่ี  ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  ขนาดความกว้าง  ความยาว
เท่าไหรครับ 

นายก  อบต.ยางสีสุราช ผิวจราจรกว้าง  ๒  เมตร ยาว ๑๔๐.๕๐เมตร  หนา ๐.๑๒  เมตร  พร้อมเทปีก  
คสล.ไม่น้อย ๔.๐๐  ตร.ม.หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๒๘๕.๐๐  ตรม. ไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด าเนินการต่อจากถนนคสล.ท่ีมีอยู่แล้วคาดว่าความยาว  
๒๔๐  เมตร ก็จะเสร็จส้ินพอดี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รายการท่ี  ๓.๓.๒  โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 2๑ เสียง 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการท่ี  ๓.๓.๒    

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ รายการท่ี  ๓.๓.๓ 
   3.๓.๓. แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
   ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง         
   พ่นหมอกควัน  ๑ เครื่องๆ ละ ๕๙,๐๐๐  บาท  งบประมาณ  ๕๙,000.-  บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

    ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ 
   หมวดครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้ 
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 -โอนลด งบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  โอนลด  
๕๙,๐๐๐  บาท  (โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน  ๑ เครื่องๆ  ๕๙,๐๐๐  บาท ) 

   -โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหม่  แผนงานสาธารณสุข  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพื่อ
   จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  ๑ เครื่องๆ๕๙,๐๐๐  บาท โอนเพิ่ม ๕๙,๐๐๐ 
   บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565 ) ล าดับท่ี 23 หน้า 226  
   (โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จากประเภทเงินเดือนพนักงาน)   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้ช้ีแจงครับ 
นางอมราวดี  แสนมี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านปลัดและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ดิฉัน  นางอมราวดี  แสนมี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ขอช้ีแจงในท่ีประชุม
   สภา สืบเนื่องจากท่ีได้ปรึกษาหน่วยงานในการประชุมหลายๆครั้ง  ก็ได้ทราบปัญหา
   ของเครื่องพ่นยุง  ซึ่งในช่วง  ๒-๓  เดือนท่ีผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคลัมปีสกิน  
   และโรค ไข้เลือดออก  แต่อบต.ประสบปัญหาเรื่องเครื่องพ่นหมอกควันซึ่งมี จ านวน  
   ๒  เครื่อง และประสบปัญหาเครื่องใช้ไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง  จึงท ากองให้สาธารณสุขฯ
   และผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญ กับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  จึงอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
   เครื่องพ่นหมอกควัน ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับขอเชิญนายวีระพล  ศรีนวล                  
ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม               
นายวีระพล  ศรีนวล   ส.อบต.ม.๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  ส าหรับโครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน  จ านวน  ๑  เครื่อง  ในฐานะท่ีกระผมเป็นอสม. เครื่องพ่นหมอกควัน  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งครับ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์  รายการท่ี  ๓.๓.๓   
โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 เสียง  
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มติที่ประชุม  มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์  จ านวน รายการท่ี  ๓.๓.๓    

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง    1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ รายการท่ี  ๓.๓.๔ 

 ๓.๓.๔  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง  พร้อมอุปกรณ์   และแท่นยึด  
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ ขอเชิญกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ชี้แจงครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านปลัดและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม
นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดอบต. 

  ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ 
หมวดครุภัณฑ์ ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.
25๖๔ หมวดครุภัณฑ์    รายละเอียดังนี้   

 -โอนลดงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โอนลด  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  
(โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  
กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และแท่นยึด ) 

 -โอนลดงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนา ประเภทวัสดุกีฬา    โอนลด  ๗๐,๐๐๐ 
บาท  (โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  
กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และแท่นยึด ) 

    -โอนเพิ่มงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานแผนงานการศาสนา 
   วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ 
   กีฬา  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และแท่นยึด    
   โอนเพิ่ม  ๒๐๐,๐๐๐  บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
   หน้าท่ี ๑๖1 ล าดับท่ี  ๑๓ (โอนเพิ่มเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จากโครงการ
   แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และ 
   ประเภทรายจ่ายวัสดุกีฬา)      
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    เหตุผลท่ีขอโอนเพิ่มงบประมาณเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารท่ีได้
   เสนอจัดให้มทุ่ีงสนามเป็นปอดของเมือง  ในเมื่อมีถนนคสล.ทางเท้าท่ีจะเป็น 
   สวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  และในอนาคตอาจจะใช้ในการจัดกิจกรรมอย่าง
   อื่นได้หลายประเภท  หากสถานท่ีมีความพร้อม องค์ประกอบหนึ่งในสวนสาธารณะ 
   ก็คือเครื่องออกก าลังกายซึ่งผู้บริหารได้เล็งความส าคัญในการท่ีจะสร้างสถานท่ีใน
   การออก ก าลังกายให้กับประชาชน   ส าหรับกระผมก็ขอน ารียนไว้เพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายวีระพล  ศรีนวล  สอบต.ม.๒  เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระ
พล  ศรีนวล   ส.อบต.ม.๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  ส าหรับโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งกระผมเห็นด้วยและให้ความส าคัญ  แต่อยากจะถามเพิ่มเติมว่า มี
ขัน้ตอนวิธีดูแลรักษาอย่างไรเมื่อเกิดการช ารุด 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านปลัดและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม
นายเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดอบต. 

 ส าหรับลักษณะของเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งนั้นเป็นช่ือท่ีราชการก าหนดตาม
ลักษณะ  ซึ่งจะป็นครุภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานและลักษณะของอุปกรณ์จะสามารถทน
สภาพได้ท้ังแดดและฝน   ขอบคุณครับ 

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

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง   ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม   ในเรื่องรายละเอียดการ
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ตามท่ีท่านรองปลัดได้แจ้งในท่ีประชุม  ส าหรับ
เรื่องประโยชน์ส่วนรวมนั้นกระผมมองว่าประชาขนไม่ให้ความสนใจ ไม่เข้าไปใช้
ประโยชน์จากตรงนี้  ยกตัวอย่างท่ีติดต้ังเครื่องออกก าลังกายในหมู่ท่ี 9    ดังนั้นจึง
ขอเรียนว่ายังไม่เห็นด้วยกับการโครงการนี้  แต่ถ้าในอนาคตเมื่อสถานท่ีพร้อม 
ต้นไม้พร้อม  ก็ควรจะมีในส่วนนี้  ขอบคุณครับ 

นายบรรฬุ  โพธิ์แสงดา    เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรลุ  โพธิ์แสงดา  รองปรธานสภาฯในส่วนท่ีต้ังงบประมาณเพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้ออกก าลังกายถือเป็นโครงกายท่ีดี และมีประโยชน์กับประชาชน 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางทิพวัลย์ พรมมร ส.อบต.ม.๑2 เชิญครับ 

นางทิพวัลย์  พรมมร เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางทิพวัลย์ 
พรมมร ส.อบต.ม.๑๒  บ้านแวงใหม่ ส าหรับโครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  ส าหรับตัวดิฉันเห็นด้วยกับโครงการนี้คะ  เพราะว่าเป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์เป็นหน้าเป็นตาให้กับอ าเภอ  อ าเภอของเรา เราต้องช่วยกันพัฒนา  และ
อีกอย่างท าให้ประชาชนได้มีสถานท่ีออกก าลังกาย และมีส่วนท่ีดีหลายอย่าง  
ส าหรับพื้นท่ีอาจจะมองว่ายังไม่พร้อม  วางโครงสร้างว่าจะท าส่วนไหนก่อนค่อยๆ
ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญนายวีระพล  ศรีนวล  สอบต.ม.๑๐ บ้านโพธิ์ชัย เชิญครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม                   
นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  ขออนุญาตเพิ่มเติมส าหรับการ
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ผมเห็นด้วยกับท่ีท่านไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  
ยกตัวอย่าง เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งของ ม.๙ ว่าไม่มีประชาชนมาใช้
ประโยชน์จากตรงนี้ไหม แต่มันอาจจะแตกต่างจาก ม.๑๐  เพราะม.๙ เป็นพื้นท่ี
จ ากัด  แต่ส าหรับทุ่งสนามในพื้นท่ีตรงนี้มีส่วนราชการเยอะถ้าเรามีเครื่องออกก าลัง
กาย  ก็อาจจะมีประชาชนมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะใน
การออกก าลังกาย  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายสมปอง  แขนงแก้ว สอบต.ม.๒ บ้านสนาม เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผ ม                 
นายสมปอง  แขนงแก้ว  สอบต.ม.๒  บ้านสนาม  ของแสดงความคิดเห็นเรื่องการ
ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง กระผมเห็นด้วย   แต่อยากจะฝากให้   
กองส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการรักษ์น้ า  รักษ์ป่า ควบคู่กันไปด้วย  เพราะว่า
มีการปลูกต้นไม้  เรียนถามกองช่างว่าถนนคสล.เช่ือมสระน้ า ท่ีอนุมัติไปแล้ว
ด าเนินการเสร็จหรือยังท่ีครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม                
นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง  ส าหรับโครงการถนนคสล.เช่ือมสระน้ า  
เป็นงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายโครงการลาดยาง ซึ่งก่อสร้างถนนคอนกรีต    
กว้าง  ๔  เมตรยาว  ๒๒๐  เมตร  ทางผู้บริหารได้โอนลดจากงบซ่อมแซม  ซึ่งจะ
ด าเนินก่อสร้างยาวอีก  ๑๔๐ เมตร ก็ถือว่าเป็นอันว่าเสร็จส้ินโครงการครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติการ         
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์  รายการท่ี  ๓.๓.๔  
โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 เสียง 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน รายการท่ี  ๓.๓.4    

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ    19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     ๑ เสียง 
  งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔  
   รายการที่  ๓.๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
   และระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   หรืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย 
   แบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย
   ทั่วไปและงานอื่นๆ  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

 ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ หมวด
ค่าครุภัณฑ์    รายละเอียดังนี้   

 -โอนลด งบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน  โครงการวันท้องถิ่นไทย  งบประมาณก่อนโอน  
โอนลด  ๕๐,๐๐๐ บาท   

 -โอนลด งบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอปพร.  โอนลด  ๗๐,๐๐๐  บาท   

   -โอนเพิ่ม งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบ 
   ภายในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องวงจร
   โทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้
   งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  โอนเพิ่ม  ๑๒๐,๐๐๐  บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (2561-2565 ) ล าดับท่ี 18 หน้า 225 (โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
   ใหม่จากโครงการวันท้องถิ่นไทย  และโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก  
   อปพร) เหตุผลท่ีโอนลดจากโครงการวันท้องถิ่นโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
   สมาชิกอปพร.เนื่องจากว่าไม่สามารถจัดได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโวด  เหตุผล
   ท่ีขออนุมัติโอนเพิ่มจากสภาฯในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเมือง มีความต้ังใจท่ีจะ
   ติดตามถนนสาธารณะเช่น ส่ีแยกป้อมต ารวจ  บริเวณตลาดประชารัฐ  ส่ีแยกทางเข้า
   ท่ีว่าการอ าเภอ เนื่องจากว่าจุดเหล่านี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และสามารถน าไปเป็น
   หลักฐานบางอย่าได้และสามารถท าให้บ้านเมืองมีความปลอดภัยขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติ 
เชิญครับ 
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นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม                 
นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.๑๐ บ้านโพธิ์ชัย  ส าหรับโครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด กระผมเห็นด้วยและขอบคุณท่านปลัดได้ระบุจุดท่ีชัดเจนในการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดให้สภาฯทราบในครั้งนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ รายการท่ี  ๓.๓.๕     
โดยการยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 เสียง  

มติที่ประชุม มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการท่ี  ๓.๓.๕    

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     ๐ เสียง 
  งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3.๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ รายการท่ี  ๓.๓.๖  แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ ม เหล็กหมู่ ท่ี   6                
บ้านหนองแปน  จากบ้านนาย สมหวัง ปิดตาโส ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โพธิ์แสงดา 
ต าบลยางสี สุราช อ า เภอยาง สีสุราช จังหวัดมหาส ารคาม  งบประมาณ               
126,700 บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ช้ีแจง เชิญครับ 

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

 ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.25๖๔ หมวด
ค่าครุภัณฑ์    รายละเอียดังนี้   

   -โอนลด งบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน
   งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง 
   สาธารณูปโภค  โครงการขุดคลองกั้นโคกหนองทัน  หมู่ ท่ี  ๖  บ้านหนองแปน              
   โอนลด  ๑๒๖,๗๐๐  บาท    
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  -โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี  6  บ้านหนอง
แปน  จากบ้านนาย สมหวั ง ปิดตาโส ถึงบ้านนายประสิทธิ์  โพธิ์ แสงดา                
ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๕๓.๒๖เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๒๑๓.๐๔  
ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 4  โอนเพิ่ม  ๑๒๖,๗๐๐  บาท (โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่จากโครงการคลองกั้นโคกหนองทัน หมู่ ท่ี ๖ บ้านหนองแปน)
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑๒๖,๗๐๐  บาท 

  เหตุผลท่ีโอนลดเนื่องจากท่ีสาธารณะจุดเดิมยังไม่เรียบร้อย เพราะยังไม่ได้
ข้อยุติในเรื่องแนวเขต  ผู้บริหารไม่สามารถท าโครงการดังกล่าว ในห้วงนี้ได้แต่
โครงการก็มีความจ าเป็นจึงได้สนอขออนุมัติโอนลดงบประมาณดังกล่าว มาต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี  6  บ้านหนองแปน  
จากบ้านนาย สมหวัง ปิดตาโส ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โพธิ์แสงดา ต าบลยางสีสุราช 
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามท่ีผู้บริหารขออนุมัติ 
เชิญครับ 

นางวิลาวัลย์  อันทะโคตร เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ดิฉัน                   
นางวิลาวัลย์  อันทะโคตร  ส.อบต.ม6.บ้านหนองแปน  ขอเพิ่มเติม ส าหรับในเรื่อง
พื้นของโครงการขุดคลองกั้นโคกหนองทันหมู่ท่ี  ๖  บ้านหนองแปน  เนื่องจากว่าไม่
สามารถด าเนินการได้ เพราะจากยังมีปัญหาเรื่องแนวเขต จึงได้น าเรียนผู้บริหารให้
โอนเพิ่มงบประมาณมาเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี  6    
บ้านหนองแปน  จากบ้านนาย สมหวัง ปิดตาโส ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โพธิ์แสงดา 
ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต้องการให้เป็นโครงการ
เร่งด่วน  เนื่องจากว่าบ้านหนองแปน มีถนนหลายสายท่ีช ารุดเป็นโคลนเป็นเลน  
การสัญจรไปมาไม่สะดวก ดังนั้น ดิฉันจึงขอมติให้ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ด้วย  
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ มีท่ีประชุมท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดอภิปรายอีก กระผมขอมติท่ีประชุมในเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รายการท่ี  ๓.๓.๖  โดยการยกมือครับ 
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เลขานุการสภาฯ แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 เสียง  

มติที่ประชุม มติ เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน รายการท่ี  ๓.๓.๖   

  ท่ีประชุมท้ังหมด   21  เสียง 
  เห็นชอบ   20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     ๐ เสียง 
  งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ  

ประธานสภาฯ เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ ขอให้เสนอเป็น
เรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายสมปอง แขนงแก้ว เชิญครับ 

นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต ม.2                        
บ้านสนาม ไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 บ้าน             
นางยา จุดท่ี 2 ด้านหน้าสระบัวของหมู่ 2 ฝากให้ฝ่ายผู้บริหารพิจารณาครับ ในช่วง
นี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิด ทางอบต.มีค่าชดเชยให้ผู้ปกครองหรือไม่ตามท่ีรัฐบาล
ประกาศ ขอบคุณครับ 

นายเสรีชัย ปิติทะโน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายเสรีชัย ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามท่ีส.อบต.สมปอง แขนงแก้ว ได้สอบถามในขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปิดการ
เรียนการสอน ในช่วงท่ีปิดการเรียนการสอนคณะครูได้น าอาหารเสริม (นม) น าส่งท่ี
บ้าน ส่วนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พิจารณาแล้วว่า ในการประกอบ
อาหารน าส่ง เด็กนักเรียน เป็นเรื่องยากในการน าส่ง และอาจเป็นการน าเช้ือโรค
ไปสู่เด็ก ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการการแพร่ระบาดของโรค ในส่วนค่าชดเชยอื่นๆ เช่น 
อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ได้มีงบประมาณรองรับไว้ให้แล้ว ขอน าเรียนให้สภา
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
อบต.ยางสีสุราช ขออนุญาตเสริมครับ ตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จ านวน  2,000 บาทต่อ
นักเรียน 1 คน ในขณะนี้เรายังไม่ได้รับการจัดสรรครับ รอความชัดเจนอีกครั้ง 
ขอบคุณครับ 
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นางมะลิวรรณ ปะวะทัง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางมะลิวรรณ ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการ
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและ
ประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดแล้ว จังหวัดแจ้ง
ว่าต้องรอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ครับ 

นายวีระพล ศรีนวล เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต  ม.10                        
บ้านโพธิ์ชัย ขออนุญาตสอบถามฝ่ายบริหาร ถนนไปบ้านปลัดสมจิตร ขอให้เร่งรัด
ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข หากท้ิงไว้นานอาจสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นครับ     
เรื่องท่ีสอง ขอแสดงความคิดเห็น ในต าแหน่งท่ีว่าง ก่อนท่ีจะรับเจ้าหน้าท่ีเข้ามา
ท างานในต าแหน่งท่ีว่าง  ขอให้พิจารณาว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ในต าแหน่งท่ีว่าง  
หากไม่จ าเป็นหรือต าแหน่งอื่นสามารถแทนได้ เพราะในแต่ละต าแหน่งใช้ค่าใช่จ่าย
สูงถ้าหากไม่จ าเป็น เงินส่วนนี้จะตกเป็นเงินสะสม เป็นเงินงบประมาณอบต.มากขึ้น 
ผมเป็นห่วงในเรื่องงบประมาณท่ีไม่ค่อยพอในการแก้ไขปัญหาต่างๆในต าบลของเรา
ครับ ในส่วนต าแหน่งว่างของงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผมเห็นใจเนื่องจาก           
มีงานตลอด ส่วนกองช่าง งานเอกสารก็น้อย ในส่วนอื่นๆเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร 
ท่ีจะรับบุคลากรหรือไม่รับบุคลากร เนื่องจากสมาชิกสภามีความเป็นห่วง ขอน า
เรียนให้สภาทราบ ขอบคุณครับ 

นายณัฐวุฒิ มณีศรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐวุฒิ มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่างตามสมาชิก
สอบถามถนนไปบ้านปลัดสมจิต กองช่างไดด าเนินการประสานผู้รับจ้างเรียบร้อย
แล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญ นายธนกร จันทร์แสงค า หัวหน้าส านักปลัด ครับ 

นายธนกร  จันทร์แสงค า เรียนประธานสภาอบต.ยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกรียรติทุกท่าน ปลัด
อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายก และผู้เข้าร่วมประชุม        
ทุกท่าน กระผม นายธนกร จันทร์แสงค า ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ตามท่ีสมาชิก
สภาได้สอบถามเรื่องแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช            
ขอน าเรียนช้ีแจง  ดังนี้ ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ประกาศก.อบต.จังหวัด ตามโคงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประกอบด้วย 1.ส านักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองสาธารณสุขฯ 5.กอง
สวัสดิการฯ 6.กองการศึกษาฯ 7.กองส่งเสริมการเกษตร ในแต่ละกองประกอบด้วย
ผู้อ านวยการกอง เป็นต าแหน่งท่ีไม่สามารถยุบได้ และในแต่ละกองประกอบไปดวย
ต าแหน่งสายวิชาการ 1 ต าแหน่ง สายปฎิบัติงาน 2 ต าแหน่ง จึงเป็นเหตุให้ก าหนด
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อัตราต าแหน่งว่าง ให้เป็นไปตาม ประกาศ ก.อบต.จังหวัด ขอน าเรียนช้ีแจงเบ้ืองต้น
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมพร ยอดไธสง ส.อบต.หมู่ 4 บ้านกุดตะเข้ ครับ 
นายสมพร ยอดไธสง เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมพร ยอดไธสง  ส.อบต ม.4                        
   บ้านกุดตะเข้ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านกุดตะเข้ จ านวน 2 จุด  
   จุดท่ี 1 บ้าน นายสราวุฒิ ธีสุระ  จุดท่ี 2 หน้าผู้ใหญ่บ้าน นายไพรัตน์ สิมศิริวัฒน์  
   ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  เชิญ นายสิม ปิดตาทะเนา ส.อบต.หมู่ 8 บ้านหนองหน่อง ครับ 
นายสิม ปิดตาทะเนา เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิม ปิดตาทะเนา ส.อบต.หมู่ 8              
   บ้านหนองหน่อง เรื่องบุกรุกโคกหนองเด่ิน มีผู้บุกรุกถมคลองท านา ขอให้ผู้อ านวย
   กองช่าง เข้าไปตรวจสอบ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  เชิญ นางวิภาวัลย์ อันทะโคตร ส.อบต.หมู่ 6 บ้านหนองแปน ค่ะ 
นางวิภาวัลย์ อันทะโคตร เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางวิภาวัลย์ อันทะโคตร ส.อบต.หมู่ 6              
   บ้านหนองแปน ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชเข้าไปด าเนินการตาม
   ขั้นตอนกฎหมาย ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ เชิญ นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา รองประธานสภาอบต.ยางสีสุราช ครับ 
นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา รองประธานสภา  
   หมู่ 11 บ้านหนองวัด ผมได้ต่อสู้ในการขุดลอกคลองมาโดยตลอดพอส าเร็จแล้ว ยังมี
   คนมาบุกรุก ปลูกข้าว ขอให้ผู้ท่ีมีเกี่ยวข้องด าเนินการออกตรวจสอบ ขอบคุณครับ 
นายวีระพล ศรีนวล เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต  ม.10          
   บ้านโพธิ์ชัย ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดท่ีได้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในงานบุคคล 
   และขออนุญาตสอบถามในต าแหน่งของนาย ปรีชา ศรีหลง  ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
   ท่ีได้ลาออกไป ในขณะนี้เป็นต าแหน่งว่าง จ าเป็นต้องมีต าแหน่งนี้ตามระเบียบไหม 
   ขอบคุณครับ 
ประธานสภา เชิญ นายธนกร จันทร์แสงค า หัวหน้าส านักปลัด ครับ 
นายธนกร  จันทร์แสงค า เรียนประธานสภาอบต.ยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกรียรติทุกท่าน ปลัด
   อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายก และผู้เข้าร่วมประชุม        
   ทุกท่าน กระผม นายธนกร จันทร์แสงค า ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ในต าแหน่ง 
   นายช่างโยธา สังกัดกองช่าง มีความจ าเป็นหรือไม่ เป็นการพิจาณาของผู้อ านวยกอง
   ช่าง ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  เชิญ นางจันทร์ธิมา นนทะสี ส.อบต.หมู่ 9 บ้านยางตลาด ค่ะ 
 
 



32 
 

นางจันทร์ธิมา นนทะสี เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจันทร์ธิมา นนทะสี ส.อบต.หมู่ 9 บ้านยาง
   ตลาด ประชาชนในหมู่บ้านต้องการถังขยะ ขอถังขยะได้ไหม และอีกเรื่อง การเก็บค่า
   น้ าประปาได้เก็บทุกเดือนหรือไม่ 
 
ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม 
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 
   บ้านสนาม ผมมีท้ังหมด 3 เรื่อง เรื่องปัญหาร่องระบายน้ าของหมู่ 2 บ้านสนาม 
   ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน ระยะทางอุดตันประมาณ 160 เมตร ลึก 50 ซ.ม กว้าง 40 
   ซ.ม. ขอเน้นย้ าปัญหาของหมู่ 2 บ้านสนาม ขอให้ฝ่ายบริหารลงพื้นท่ีครับ ผมได้ 
   ปรึกษากับ นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต.เสนอให้เป็นระบบปิด เนื่องจากในฤดูฝน
   น้ าไหลลง เคยได้งบประมาณในการขุดลอกซ่อมแซม 2 ครั้ง ครั้งท่ี1ได้งบประมาณ 
   7,000 บาท ครั้งท่ี 2 ได้งบประมาณ 8 ,000 บาท  ปัญหาก็กลับมาเหมือนเดิม 
   อยากให้แก้ปัญหาครับ เรื่องท่ีสอง ปัญหาของฟาร์มหมู ปัญหาของระบบการกรอง 
   ไม่มีระบบการกรองลงบ่อ ไม่มีการกล่ันกรอง ผลกระทบคือต้นไม้ของโคกหนองทัน 
   ต้นไม้มีการยืนต้นตาย ผลกระทบจากฟาร์มหมู เรื่องท่ีสาม เรื่องท าเนียบบุคลากร
   ขอให้พร้อมมากนี้  เนื่องจากเป็นหน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วนต าบล               
   ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ   
ประธานสภาฯ  เชิญ นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ครับ 
นายวีระพล ศรีนวล เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต  ม.10                        
   บ้านโพธิ์ชัย ขอบคุณส าหรับค าช้ีแจงของหัวหน้าส านักปลัด ขอให้ผู้อ านวยการกอง
   ช่างช่วยตอบด้วยว่าต าแหน่งนี้มีความจ าเป็นหรือไม่ 
นายณัฐวุฒิ มณีศรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯผู้ทรง 
   เกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐวุฒิ มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับต าแหน่ง
   นายช่างโยธา มีความจ าเป็นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายสมปอง แขนงแก้ว เชิญครับ 

นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และ             
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต ม.2                        
   บ้านสนาม ขอขอบคุณฝ่ายบริหารทุกฝ่าย ช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ 
   ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา เชิญ นางอมราวดี แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมฯ คะ 

นางอมราวดี แสนมี เรียนประธานสภาอบต.ยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกรียรติทุกท่าน ปลัด
   อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
   ท่าน ดิฉัน นางอมราวดี แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในการ
   ช่วยเหลือในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามท่ี ส.อบต.             
   วิภาวัลย์ อันทะโคตร ได้สอบถามมา ในช่วงแรกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช
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   ได้มอบถุงยังชีพ จ านวน 60 ชุด ชุดละ 500 บาทมอบให้ประชาชนท่ีเดินทางมา
   จากพื้นท่ีสีแดงเข้ม จากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้บูรณาการร่วมกับ
   ทุกภาคส่วน ในการสร้างจุดพักคอย ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ระบบไฟฟ้าในจุดพัก
   คอย สร้างห้องน้ า จัดหาชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอย (โรงพยาบาลสนาม)           
   ณ หอประชุมอ าเภอยางสีสุราช และทางกองสาธารณสุขฯ ได้ส ารวจประชากรท่ีได้
   เดินทางไปท างานในพื้นท่ีสีแดงเข้ม พบประชากรพื้นท่ีแดงเข้มประมาณ 2,000 คน 
   และทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
   ยางสีสุราช ได้มีมติในท่ีประชุม ให้โอนงบประมาณ 160,600 บาท ใช้ในการจัดต้ัง
   ศูนย์พักคอย หลังจากประชุมสภาเสร็จวันนี้ขอเชิญสมาชิกสภารับมอบหน้ากาก 
   อนามัยให้ประชากรในหมู่บ้านซึ่งจะได้รับทุกครัวเรือนของท่านค่ะ ขออนุญาตตอบ
   ถามของ   ส.อบต. จันธิมา นนทะสี ในเรื่องของถังขยะ สืบเนื่องจากองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลยางสีสุราช ได้ด าเนินการให้ สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาด                 
   ต้ังแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา คือการลดขยะต้นทาง โดยการแยกขยะ งบประมาณ
   ในการซื้อถังขยะอบต.ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อมาประมาณ 4 ปีแล้ว แต่ถ้าประชากรใน
   หมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงท่ีใช้ผ้าอ้อม หรือเล้ียงเด็กอ่อนท่ีมีความจ าเป็นจริงและเกิด
   ปัญหาขอให้แจ้งอบต.อบตยินดีท่ีจะคืนถังขยะให้ เรื่องฟาร์มหมูตามท่ี ส.อบต.ไพรัช 
   หวังเหนี่ยวกลาง แจ้งขอร้องเรียน ทางกองสาธารณสุขฯร่วมกับคณะกรรมการ  
   ตรวจสอบข้อเท็จจริง ฟาร์มหมูในเขตอบต.ยางสีสุราชเรามีท้ังหมด 6 ฟาร์ม โดย
   จัดการระบบแบบ ระบบคัฟเวอร์ลากูน (Covered Lagoon) ท้ังหมด แต่จะมีฟาร์ม
   แค่ 1 ฟาร์มท่ีใช้บ่อนี้ร่วมกัน ท าให้บ่อเกิดน้ าเสียข้ึน ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯร่วมกับ
   ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด โดยให้ค าแนะน า โดยฟาร์มได้ท าบ่อเพิ่มตาม 
   ค าแนะน า ตามมาตรฐานของซีพี ขอบคุณคะ 

ประธานสภา เชิญ นางพรสวรรค์ บุญหลาย ผู้อ านวยกองคลัง คะ 

นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนประธานสภาอบต.ยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกรียรติทุกท่าน ปลัด
   อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายก และผู้เข้าร่วมประชุม           
   ทุกท่าน ดิฉัน นางพรสวรรค์ บุญหลาย ผู้อ านวยกองคลัง  ตามท่ีส.อบต.                    
   นางจันทร์ธิมา นนทะสี สอบถามเรื่องการเก็บค่าน้ าประปา เก็บทุกเดือน ค่ะ                
   แต่บางครั้งไปเก็บเงินค่าประปาก็ไม่พบ ขอบคุณค่ะ  
นางเกศสุดา เกศศรีพงษ์ศา เรียนประธานสภาอบต.ยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.ผู้ทรงเกรียรติทุกท่าน 
   ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายก และผู้เข้าร่วมประชุม           
   ทุกท่าน ดิฉัน นางเกศสุดา เกศศรีพงษ์ศา นักทรัพยากรบุคคล ตามท่ี ส.อบต.ไพรัช 
   หวังเหนี่ยวกลาง ได้สอบถามเรียบท าเนียบบุคลากร ของเราจะมีท้ังหมด 2 ส่วน 
   ประกอบด้วย 1.ท าเนียบคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล 2.ท าเนียบสมาชิกสภา 
   ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนด าเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ    

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่อง อื่นๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าท่ี และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  13.20.  น. 

 

 
 

(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เม่ือวันที่ ....27...กันยายน..2565....................................    

   

 

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

      

 ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เม่ือวันที่ .... .27...กันยายน..2565......................................    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

เม่ือวันที่ ... .27...กันยายน..2565...........     
 


