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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.256๔ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  

เม่ือ วันศุกร์ที่  ๖   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 256๔ เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

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

ผู้มาประชุม 

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

10 นางจ าปี  จันทร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
11 นายฉวี  แสงประเสริฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
12 นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  
13 นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  
14 นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
15 นายสิม  ปิดตาทะเนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
16 นางจันทร์ธิมา  นนทะสี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9  
17 นายวีระพล  ศรีนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
18 นายกุล  สมจิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
19 นายสมพงษ์  ปิดตานัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11  
20 นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
21 นายบุญศรี  ปิดตาระเต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๒  

 

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. 
เลขานุการสภาฯ 

2 นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัด อบต.  
3 นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง  
5 นายธนกร  จันทร์แสงค า หัวหน้าส านักปลัด  
6 นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
๗ นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
๘ นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  
๙ นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

1๐ นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  นิติกร  
1๑ นางเกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา นักทรัพยากรบุคคล  
1๒ นางนิตยา  หงส์พันธ ์ นักจัดการงานท่ัวไป  
1๓ นางสาวศริญญา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานธุรการ  
1๔ นางสาวสุกัญญา  อ ามะกา เจ้าพนักงานการคลัง  

เมื่อก าหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายช่ือ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง 2๑ คน มีสมาชิกท่ีมาประชุมจ านวน 
21 คน เข้าห้องประชุม 21 คน องค์ประชุมในครั้งนี้ 21 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.256๔ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ในวัน
ศุกร์ท่ี ๖ สิงหาคม 256๔ แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ     วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.256๔ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  แนะน าพนกังานโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญพนักงานโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่รายงานตัวต่อท่ีประชุมสภาฯครับ 

นักจัดการงานทั่วไป เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ดิฉัน
นางนิตยา  หงส์พันธ์  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป  ย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเมือง  อ าเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  ดิฉันรู้สึกภูมิใจและ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาด ารงต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไป  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชแห่งนี้  ท้ายนี้ดิฉัน
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้การต้อนรับ และขอสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถท่ี
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มีอยู่ ต้ังใจท างานให้เต็มความสามารถและบรรลุวัตถุตามเป้าหมายของงาน  
ขอบคุณคะ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารที่
ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 

  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.256๔ 
เมื่อวันท่ี ๓0 เมษายน  256๔ หรือไม่  ขอเชิญครับ   

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

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

  ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาฯว่าวันนี้เป็นการประชุมสภาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  แต่ไมเห็นเจ้าหน้าท่ีกองช่างเข้าร่วมประชุมซักคนเลยครับ  ไม่ทราบว่า
ติดภาระกิจอะไรที่ไหน 

ประธานสภาฯ กระผมก าลังให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องไปเชิญผู้อ านวยการกองช่างเข้าประชุมครับ  ใน
ส่วนนี้ ขอให้ท่ีประชุมสภาพิจารณาในส่วนอื่นไปก่อนครับ  ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบ
วาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  สมาชิกสภาได้ท่านใดจะ
เสนอแก้ไขในส่วนใด  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.๒ เชิญครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.๒ บ้านสนาม 

 ส าหรับรายงานการประชุมการประชุมครั้งท่ีผ่านมามีจ านวน  2  จุดท่ีต้องแก้ไข จุด
ท่ี  ๑  คือตรงท่ีนายสมปอง  แขนงแก้ว  ได้เรียนประธานสภาฯ ในบรรทัดท่ีว่า 
“และมีความเป็นห่วงความเป็นระเบียบของคณะกรรมการ” แต่ในรายงานการ
ประชุมบันทึกเป็น “ระเบียน”  แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ และจุดท่ี  ๒  หน้าท่ี  ๒๐ 
คือตรงท่ี  ท่านรองเสรีชัย  ปิติทะโน  ได้เรียนท่านประธานสภาฯในบรรทัดท่ีว่า 
“จะท าอะไรเพิ่มหรือปรับปรุงในส่วนของตลาดต้องเข้าในท่ีประชุมสภา”  แต่ใน
รายงานการประชุมบันทึกเป็น “เขา”  แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ     

ประธานสภาฯ  มีท่ีประชุมท่านใดจะแก้ไขรายงานงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 21 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  การ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.256๔ เมื่อวันท่ี ๓๐  เมษายน 256๔ ผมขอมติท่ี
ประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.256๔ เมื่อวันท่ี ๓๐  
เมษายน 256๔ 

ท่ีประชุมท้ังหมด   2๑  เสียง 
  รับรอง    ๒๐ เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.256๔ เม่ือวันที่ ๓๐  
เมษายน 256๔  โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

  1. แก้ไขข้อความถูกต้องจ านวน ๒ จุด คือหน้าที่  ๑๙  และหน้าที่  ๒0 

  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เร่ือง   เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระที่ 1  การพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระท่ี 1 การรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมติ 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิ
ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

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

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

ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

 
ค าแถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันท่ี 2๖  กรกฎาคม พ.ศ.256๔ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 2๑,๖๗๖,๖๒๙.6๔  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน ๒๑,๗๒๖,๐๘๐.0๗ บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,๘๙๗,2๗๗.๓๓ บาท 
   1.1.4 รายการท่ีกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๓ โครงการ 
รวม ๓๖,๒๓๕.๒๒ บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  
รวม ๓๓,156.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 256๔ ณ วันท่ี 2๖ กรกฎาคม พ.ศ.256๔ 
  (1) รายรับจริง  จ านวน ๓๒,๙๗๔,๕๙๒.๘5 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จ านวน  ๓๑๕,๐๙๒.๖๗   บาท 
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 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน  1๐๖,๒๗๘.๗๗    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน    ๔๙,๘๙๐.๘๓    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน   3๖๙,9๖๓.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน     ๔๖๔,๔๑๕.๕๘  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     จ านวน     ๗,๔๕๐.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 1๕,๘๖๙,๑๐๒.๖6 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             จ านวน 15,๗๙๒,๓๙๙.๓๔ บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                จ านวน     ๔,๐๖๓,๒๒๑.00  บาท 
  (3) รายจ่าย จ านวน 2๖,๔๗๖,5๗๒.๒๑  บาท 
   งบกลาง             จ านวน  9,๔๓๓,๕๘๔.๒๐  บาท 
   งบบุคลากร            จ านวน  ๑๐,0๗๕,๑3๖.00  บาท 
   งบด าเนินงาน            จ านวน  5,๐๒๘,๘๕๒.๐๑    บาท 
   งบลงทุน    จ านวน     ๘๙๘,๐00.00   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น          จ านวน                 0.00   บาท 
   งบเงินอุดหนุน    จ านวน   1,0๔๑,000.00   บาท 
  (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จ านวน   ๓,๗๒๒,๗๑๒.00 บาท 
  (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน ๓,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน 0.00 บาท 
      

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายรับจริง 

ปี 256๓ 
ประมาณการ 

ปี 256๔ 
ประมาณการ 

ปี 256๕ 
รายได้จัดเก็บเอง     
    หมวดภาษีอากร  202,003.25 660,000.00 655,497.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

202,003.25 660,000.00 655,497.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 141,233.60 100,000.00 182,650.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

483,855.00 660,000.00 617,332.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,991.00 21,000.00 305,135.00 
    หมวดรายได้จากทุน 0.00 20,000.00 7,450.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง     983,995.05 1,705,000.00 1,980,078.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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   หมวดภาษีจัดสรร 17,369,714.83 20,260,000.00 20,385,660.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
17,369,714.83 20,260,000.00 20,385,660.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,339,775.00 20,035,000.00 19,634,262.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
18,339,775.00 20,035,000.00 19,634,262.00 

รวม 36,693,484.88 42,000,000.00 42,000,000.00 
    
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายจ่ายจริง 

ปี 256๓ 
ประมาณการ 

ปี 256๔ 
ประมาณการ 

ปี 256๕ 
จ่ายจากงบประมาณ     
    งบกลาง  1๑,๐6๗,๙๘0.๐0 12,333,462.00 12,790,543.๐๐ 
    งบบุคลากร 12,163,030.60 14,737,860.00 1๕,๘๕๕,8๔0.00 
    งบด าเนินงาน 7,601,583.91 10,235,178.00 ๙,๕๐๖,๗๑๗.00 
    งบลงทุน 1,720,165.00 2,986,500.00 ๑,9๓๔,๗00.00 
    งบเงินอุดหนุน 1,596,000.00 1,707,000.00 1,๙๑๒,๒00.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ     34,148,759.51 42,000,000.00 42,000,000.00 
รวม 34,148,759.51 42,000,000.00 42,000,000.00 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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ข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  
อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

     บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช   อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
  แผนงานบริหารทั่วไป 12,601,560 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๒๔,๒๗๗ 
ด้านบริหารชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา ๕,๕๔๗,๑๓๗ 
  แผนงานสาธารณสุข 2,058,900 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,234,440 
  แผนงานเคหะและชุมชน 600,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 50,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 600,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,715,080 
  แผนงานการเกษตร 741,240 
  แผนงานการพาณิชย์ 336,900 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 12,790,543 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000 
 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้แถลงหลักการและ
เหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ แล้ว 
ขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เชิญครับ 

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

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

  ก่อนท่ีกระผมจะลงในรายละเอียดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

 กระผมขอต้ังค าถามไปยังผู้อ านวยการกองช่าง ว่าในส่วนของโครงการคสล.งบปี
2564  กระผมขอถามผู้อ านวยการกองช่างว่าโครงการช่วงท่ี  ๒ จะได้ด าเนินการ
หรือไม่ครับ   
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นายณัฐวุฒิ  มณีศรี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯครับ 
กระผม นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง 

  ตามท่ีท่าน ส.อบต.วีระพล  ศรีนวล  ได้สอบถามโครงการคสล.ต่อจาก
งบประมาณ  ปี๒๕๖๔  ซึ่งเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโควิด  ซึ่งอบต.ยางสีสุราช 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  ๒  โครงการๆละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
โครงการท่ี  ๑  จากหมู่ท่ี  ๒ ไปหมู่ท่ี  ๑๒ กว้าง  ๕  เมตร  โครงการท่ี  ๒  หมู่  
๑๐  กว้าง  ๔  เมตร โครงการละไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  และกองช่างได้ให้
เจ้าหน้าท่ีไปลงระบบโครงการท่ีจังหวัดแล้ว  ในส่วนจะได้ด าเนินการหรือไม่ได้
ด าเนินการนั้น  กระผมไม่สามารถให้ค าตอบได้  เนื่องจากเป็นเงินนอกงบประมาณ  
ขอบคุณครับ 

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

นายวีระพล  ศรีนวล ขอบคุณครับส าหรับค าตอบ  ของท่านผู้อ านวยการกองช่างท่ีได้เมตตาบ้านโพธิ์ชัย
มาตลอด  ขอขอบคุณแทนพี่น้องบ้านโพธิ์ชัยด้วยครับ   

นายวีระพล  ศรีนวล เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  ส าหรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ส าหรับรายละเอียดก็คล้ายๆกับปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๔  แทบทุกอย่าง  แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ละ
หมู่บ้าน  เพราะฉะนั้น  ในส่วนของหมู่ท่ี  ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย กระผมขอขอบคุณ
ผู้บริหารที่ได้บรรจุโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังซอยบ้านหมอเบิ้ม  งบประมาณ
ต้ังไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมขัง  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาตลอด  
และอีกโครงการคือโครงการวางท่อปะปา  ต้ังไว้  50,000  บาท  ขอขอบคุณด้วย
ครับ 

ประธานสภาฯ  วันนี้เป็นวันพิจารณาในวาระท่ี 1 การรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2565 ขอเชิญ ส.อบต.ท่านไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เชิญครับ   

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ
สอบถามเรื่องของโครงการในปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายก
ได้ช้ีแจงไปแล้ว ท่ีอยู่ในส่วนของโครงการก่อหนี้ผูกพัน ในวงเงิน 36,235 บาท และ
รายการท่ีสมาชิกกันเงินไว้จ านวน 33,156.25 บาท กันไว้เพราะอะไรครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลัง ครับ 
นางพรสวรรค์ บุญหลาย เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิก อบต. และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

ตามท่ีท่านสมาชิก ส.อบต.หมู่ ท่ี 2 นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สอบถามเกี่ยวเงิน
รายการกันเงินก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ ยอดเงินท่ีเหลือ
จากโครงการท่ีกันเงินไว้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบไปด้วย 1. หมวดค่าใช้สอยโครงการ           
รถรับ-ส่งนักเรียน จ านวน 30,000 บาท 2.เงินท่ีจ่ายจากงบประมาณท่ีใช้จริงของ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 จ านวน 5,733 บาท 3.โครงการก่อสร้างถนน 
คลส. หมู่ท่ี 8 จ านวน 502.22 บาท รวมจ านวน 36,235.22 บาท และรายการกัน
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เงินท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ ค่าตอบแทนเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติราชการ ท่ี
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โบนัส) จ านวนเงินท่ีกันไว้ 779,326 
บาท จ านวนท่ีเบิกจ่าย 746,170 บาท ยอดคงเหลือ 33,156 บาท ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก หมู่ 8 ท่านบรรลุ ทิพย์ธรรมา ครับ 
นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา เรียนท่านประธานสภาฯฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้า

ส่วนราชการทุกท่าน  ผมนายบรรลุ ทิพย์ธรรมา สมาชิกอบต. หมู่ 8 ในส่วนของบ้าน
หนองหน่อง หมู่ท่ี 8,11,13 ความต้องการของพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ า
(ภัยแล้ง) ในปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง        
ในเขตพื้นท่ี หมู่ ท่ี 8,11,13  และในส่วนปีงบประมาณ 2565 ผมเสนอให้น า
โครงการฯเข้าในข้อบัญญัติ โครงการขุดลอก ห้วยวังอะลาง ท้ังสองท่อน เพราะว่าห้วย
วังอะอาง ท้ัง 3 ชุมชน 8,11,13 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฝน
ท้ิงช่วงครับ  ผมขอให้บรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 ให้ด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิก หมู่ 2 ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ครับ 
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

กระผมนายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สมาชิกอบต. หมู่ท่ี 2 บ้านสนาม ในส่วนของผม           
จะน าเสนอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ในเรื่องของค่าตอบแทนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี
และพนักงาน ได้รับต้ังแต่ 620 - 15,000 บาท ต่อเดือน และในเรื่องของเงินเพิ่มท่ี
ลดลงจากเดิม ในหน้า 64/90 ของผู้ช่วยนายช่างโยธา เดือนละ 35 บาท ครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายธนกร จันทร์แสงค าครับ 
นายธนกร จันทร์แสงค า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

ครับ ตามท่ีท่านสมาชิก อบต.นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ได้สอบถามในเรื่องของ
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ขออนุญาตช้ีแจงในท่ีประชุมดังนี้ ตามระเบียบและ
ประกาศของ อบต. ให้พนักงานส่วนต าบล มีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง  ในการ
ต้ังงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของของเงินเดือน จึงจ าเป็นต้องต้ังเผ่ือไว้ 2 ขั้นต่อคน 
จึงเป็นเหตุให้เงินเดือนเพิ่มข้ึนในทุกๆปี ส่วนในเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตรง
นี้ จะอยู่ในส่วนของเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ซึ่งค่าครองชีพก าหนดว่าพนักงานท่ัวไป   
ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเดือน 10,000 บาท พนักงานอัตราจ้าง
เงินเดือน 9,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่ม 1,000 บาท ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จะก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 13,285 บาท ถ้าเงินเดือนเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพจึงลดลงครับ ขอ
คุณครับ 

นาย ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่านนาย
ธนกร จันทร์แสงค าครับ ในส่วนของเงินท่ีเพิ่มต้ังแต่ 620-15,000 บาทในส่วนนี้ผม
ยังสงสัยอยู่ครับ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายธนกร จันทร์แสงค าครับ 
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นายธนกร จันทร์แสงค า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ครับ  ในส่วนของเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบแล้วจะเป็นค่าตอบแทนในอัตราคงท่ี
ไม่เพิ่มขึ้น ไม่ลดลง ถึงแม้ว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะได้รับเงินเพิ่มคงท่ี                 
ในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ถ้าอัตราเงินเดือนเพิ่มหรือค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น            
จะได้รับเงินค่าครองชีพลดลง ขอบคุณครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมไพรัช หวังเหนี่ยว
กลาง สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 ในส่วนของผมขอน าเสนอและสอบถามอีกหนึ่งเรื่องครับ ใน
หน้า 62/90 ในต าแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ต้ังงบประมาณไว้ 297,900 บาท 
เดือนละ 24,825 บาท ลด ลงจากปีท่ีแล้ว 3,100 บาท ขอเหตุผลช้ีแจ้งครับในส่วน
ของเงินท่ีลดลง 

นายธนกร จันทร์แสงค า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ครับ ส าหรับต าแหน่งนายช่างโยธา เป็นต าแหน่งอัตราว่าง การตั้งเงินเดือนจะต้ังไว้ตาม
แผนอัตราก าลังท่ีทางงานการเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นแผนท่ีเราน ามาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล จึงเป็นเหตุให้เงินเดือนลดลงจากเดิมครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ ในส่วนนี้ เป็นเรื่องของการรับหลักการตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 3               
รับหลักการครับ ขอเชิญท่านสมปอง แขนงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 

นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมนายสมปอง แขนงแก้ว 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 บ้านสนาม ผมขอเรียนสมาชิกให้ทราบในส่วนของถนนหน้า
ตลาดประชารัฐ ในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมและท่านประธาน
ได้ด าเนินการยื่นเรื่องไปท่ีทางหลวงชนบทมหาสารคาม เป็นท่ีหน้ายินดีท่ีได้รับค าตอบ
ความคืบหน้ามาในระดับหนึ่ง และในส่วนเรื่องค่าตอบแทนในหน้า 64/90 ข้อ3 
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ            
ในพื้นท่ี ต้ังไว้ 120,000 บาท อยากจะให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจ้งรายละเอียดว่าซ้ าซ้อนกับ             
ของทางโรงพยาบาลหรือไม่ครับ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯครับ  
นางอมราวดี แสนมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านค่ะ ในส่วนของงานจ้างเหมาปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นซ้ าซ้อนกับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ต าบลยางสีสุราชของทางโรงพยาบาลหรือไม่ 
ขอตอบว่าไม่ซ้ าซ้อนกันค่ะ เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุไม่ซ้ าซ้อนกันค่ะ และสืบ
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายว่าในปี 2564 อยากให้ อสม. ท่ี
เป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลพื้นท่ีผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น โดยขอความร่วมมือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสรรหา คัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อสบ.) 
จ านวน 2 ท่าน โดยการเข้ารับการฝึกอบรมและเงินเดือน ทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นเบิกจ่ายท้ังหมดในปี 2564 ส่วนในปี 2565 เป็นการขอความ
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ร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการต่อ แต่ให้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ขอบคุณค่ะ  

นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนถามเพิ่มเติมครับ ในส่วนค่าตอบแทนให้ท้องถิ่นเป็นคนจ่ายหรือ สปสช.จ่ายครับ 
นางอมราวดี แสนมี ในส่วนของค่าตอบแทนในปี 2564 มาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนของ 

สปสช.ไม่ได้สนับสนุนในส่วนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา เรียนท่านประธานสภาฯฯท่ีเคารพและท่านสมาชิก อบต. และหัวหน้าส่วนราชการทุก

ท่านผมนายบรรลุ ทิพย์ธรรมา สมาชิกอบต. หมู่ 8 ผมอยากเสนอโครงการอีกหนึ่ง
โครงการคือการจัดซื้อไมโครโฟนในห้องประชุ มสภาใหม่ครับ เพราะว่ามันพังมาหลาย
ปีแล้วและไม่สะดวกในการช้ีแจงหลายครั้งแล้วครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านวีระพล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ครับ 
นายวีระพล ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน ผมนายวีระพล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย               ขอ
อนุญาตสอบถาม ในส่วนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อสบ.) ท่ีได้ช้ีแจงมาแล้ว 
จ านวน 2 ท่าน อยากทราบว่าทุกวันนี้ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หรือไม่ และ 2. ในส่วนของ
เครื่องพ่นยุงมีจ านวนกี่เครื่อง และใช้ได้ดีทุกเครื่องหรือไม่ ขออนุญาตสอบถามครับ  

นางอมราวดี แสนมี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านค่ะ ขออนุญาตตอบค าถามแรกค่ะ ส าหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อสบ.) 
เดิมทีมี 2 ท่าน ประมาณเดือนมิถุนายนได้ลาออกไปดูแลบุตรชายท่ีต่างจังหวัดจ านวน 
1 ท่าน คงเหลือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจ านวน 1 ท่าน ส่วนค าถามท่ี 2 ในปัจจุบันเรามีเครื่อง
พ่นยุงท่ีสามารถใช้การได้ จ านวน 2 เครื่อง ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมปอง แขนงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 
นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมสมปอง แขนงแก้ว สมาชิก

อบต.หมู่ท่ี 2 ขอเรียนถามเพิ่มเติม ในส่วนของบริบาลท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีจ านวน 2 ท่าน
แล้ว ผมว่าเราต้ังงบประมาณในส่วนนี้จะซ้ าซ้อนกันนะครับ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ผม

ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูในส่วนของ
แผนงานพาณิชย์ หน้า 52/55 ในรายละเอียดปีงบประมาณ 2565 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ต้ังงบประมาณไว้ 40,000 บาท ค่าไฟฟ้าต้ังงบประมาณ
ไว้ 50,000 บาทในส่วนนี้งบประมาณเหลือเพียง 10% เพราะอะไรครับ ขอค าตอบ
ในส่วนนี้ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกครับ 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และหัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน ในส่วนของการต้ังงบประมาณขอน าเรียนเบื้องต้นว่าในส่วนท่ีต้ัง
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งบประมาณไว้เท่านี้ สืบเนื่องจากว่างบประมาณท่ีเราใช้จริงสามารถปรับลดได้ และ
สมดุลกับรายรับและการใช้จ่ายขององค์การบิหารส่วนต าบล และในส่วนประเด็นท่ีสอง 
อยากจะปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกทุกท่านในส่วนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
(อสบ.) เดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาให้ในลักษณะเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ให้กับทุกต าบลๆละ 2 ท่าน จ านวน 1 ปี ในงบประมาณปี 2564 ถ้าพื้นท่ีไหนท า
แล้วเกิดประโยชน์ให้ไปใช้จ่ายเงินงบประมาณของท้องถิ่นเอง ตามหลักการท่ีกรม
ส่งเสริมฯวางแนวทางมา ซึ่งเบื้องต้นกองสาธารณสุขน าเข้าสู่ข้อบัญญัติครับ เพื่อดูแล
จัดการผู้สูงอายุต่อไปครับ ขอน าเรียนข้อมูลให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามเหมาะสม 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านครับ ท่านสมาชิก อบต. จุฬาลักษณ์ ปิดตานะ ครับ 
นางจุฬาลักษณ์ ปิดตานะ เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ดิฉัน จุฬาลักษณ์ ปิดตานะ 

สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 ขออภิปรายหน้า 79/90 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ ท่ี 3          
บ้านหนองกอก ซึ่งโครงการนี้ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากบริเวณท่ีจะท ามีลักษณะเป็น
ทางแคบ เราสามารถเปล่ียนสถานท่ีเป็นท่ีใหม่ จากหน้าบ้านนางหนูพินถึงห้วยกอกได้
หรือไม่ค่ะ ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ และขอเสริมอีกเรื่องในส่วนของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น(อสบ.) ตอนนี้ผู้ป่วยของผู้ท่ีลาออกไปแล้ว มีเจ้าหน้าท่ีในเขตพื้นท่ี(CG) ได้
ออกไปท าหน้าท่ีแทนค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 
ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง 

สมาชิกอบต.หมู่ ท่ี 2 ตามท่ีท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกได้ช้ีแจงไปแล้ว ในส่วน
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของแผนงานพาณิชย์ ในความจริงแล้วในแต่ละปีเราต้ังงบประมาณไว้ 
ได้ใช้แน่นอนครับและใช้เกือบหมดในทุกๆปี เพราะจริงๆแล้วค่าไฟเราก็ต้องจ่ายทุกๆ
เดือน และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เราก็ซื้อเป็นประจ าครับ ผมขอฝากให้
พิจารณาให้ต้ังงบประมาณไว้เท่าเดิมหรือใกล้เคียงท่ีสุดครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านวีระพล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ครับ 
วีระพล ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิก อบต. และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

ผมนายวีระพล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ขออภิปรายโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  ต้ังงบประมาณไว้ 130,000 บาท ซึ่งปัญหายาเสพติดเพิ่มข้ึนในทุกๆปี 
การจัดโครงการแข่งขันกีฬาฯไม่คุมค่ากับงบประมาณท่ีใช้จ่ายไป ผมอยากจะตัด
โครงการนี้ในปีงบประมาณ 2565 มาช่วยเหลือในส่วนของโควิด-19 ผมขออนุญาต
อภิปรายเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมปอง แขนงแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 
สมปอง แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมสมปอง แขนงแก้ว สมาชิก

อบต. หมู่ ท่ี  2 ในส่วนของผมขอตัดงบประมาณโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน
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อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผมขอเสนอไว้เท่านี้ครับ แล้วแต่สมาชิกจะเห็นด้วยหรือไม่
ครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 
ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง 

สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 ในส่วนท่ีผมได้น าเสนอไปแล้ว เรื่องของแผนงานพานิชย์ ผมอยาก
ฟังค าช้ีแจง  ในเรื่องนี้ครับ เพราะว่าสารส้มเป็นส่ิงจ าเป็นในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของน้ าขุ่นครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกครับ 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพและท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของ

สารส้มส่วนใหญ่ก็จะจัดซื้อเป็นไตรมาส 3 เดือนครับ ในการท่ีจะต้ังงบประมาณเพิ่ม 
ต้องแปรญัตติเพิ่ม และท่านสมาชิกต้องตัดงบประมาณในส่วนอื่นๆมาเพิ่มในส่วนของ
โครงการนี้ครับ   

ไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ โครงการส่วนไหนท่ีจะตัดลดลงมาครับได้บ้างครับ  
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์โดยเบื้องต้นอาจปรับลดในส่วนของโครงการศึกษาดูงาน โครงการท่ี 2 งบกลางต้ังไว้ 

800,000 บาท โครงการท่ี 3 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ต้ังไว้ 200,000 
บาท ขอให้ข้อมูลท่านสมาชิกเบ้ืองต้นเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านฉวี แสงประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ครับ 
นายฉวี แสงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมนายฉวี แสงประเสริฐ 

สมา ชิกอบต.หมู่ ท่ี  5  ใน ส่วนของบ้ านแวงยางหมู่ ท่ี  5 ไ ด้ รั บงบประมาณ                   
100,000 บาท ในการสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน อยากเปล่ียนเป็นโครงการหิน
คลุกหลังโรงเรียนบ้านแวงยางไปถึงนาคุณฟาง ยศค าลือ ขอปรึกษาฝ่ายบริหารครับ  

นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพและท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                       
มีโครงการ ปีงบประมาณ 2565 โครงการหินคลุกซึ่งไม่สามารถท่ีจะท าได้ เนื่องจากไป
ซ้ ากับงบเงินสะสม กรณีของบ้านแวงยางต้องไปดูในแผน ถ้ามีในแผนสามารถโอน
งบประมาณ 2564 ได้ครับจะเร็วกว่า  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางจันทร์ธิมา นนทะสี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ครับ 
นางจันทร์ธิมา นนทะสี เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางจันธิมา              

นนทะสี สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 ขอถามท่านสมปอง แขนงแก้ว ในส่วนของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น(อสบ.) จะตัดท้ังสองคนหรือตัดคนเดียวค่ะ  

นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสมปอง 
แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม ต้องตัดท้ังสองครับ เพราะต้ังไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ถ้าท่านสมาชิกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับ เสนอเพื่อให้คณะ
บริหารจัดงบประมาณไปท าอย่างอื่นครับ ขอบคุณครับ    
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นางจันทร์ธิมา นนทะสี เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางจันทร์ธิมา              
นนทะสี สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 ตามท่ีได้เห็นและสัมผัสการท างานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น(อสบ.) ท างานทุกวันและลงพื้นท่ีจริงค่ะ ดิฉันขอเสนอว่าให้คงไว้ ขอขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกครับ 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายวีระวัฒน์ 

ขัตฤกษ์ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกยางสีสุราช ขอให้ข้อมูลท่านสมาชิกทุกท่าน
เพิ่มเติมนะครับ ในมุมมองของผู้บริหารตามแนวนโยบาย ซึ่งอยากจะท าต่อคือโครงการ
กู้ชีพกู้ภัยอเนกประสงค์ ซึ่งมีความจ าเป็นมากในขณะเดียวกันบุคลากร 4 ท่าน                
ก็ท างานทุกด้านไม่ว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือออกควบคุมโรคระบาดต่างๆ ถือว่าเป็น
บุคลากรท่ีมีบทบาทส าคัญในการช่วยงานในองค์กรเรา ซึ่งผมอยากให้ต้ังงบประมาณไว้
คงเดิม โดยจะขอท่านสมาชิกปรับลดในส่วนของอาสาสมัครบริบาลให้มาอยู่ในแผนงาน
กู้ภัยอเนกประสงค์ ซึ่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อสบ.) เรามีงบประมาณของ กองทุน 
สปสช.ช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่งไม่กระทบกับงบประมาณของ อบต. แต่ถ้ากรมจัดสรรมาเรา
ก็จะจ้างเหมือนเดิม ขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบครับ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางทิพวัลย์ พรมมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12  บ้านแวงใหม่ครับ 
นางทิพวัลย์ พรมมร เรียนท่านประธานสภาฯฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านค่ะ ฝ่ายบริหารทุกท่านค่ะ ดิฉัน             

นางทิพวัลย์ พรมมร สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 12 เมื่อคราวประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2564 ท่ีผ่านมา ดิฉันเคยคุยกับฝ่ายบรหารว่าขอไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน พอดีไม่มีสายดับ
ขอเปล่ียนเป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์แทนค่ะ เพราะว่าบริเวณท่ีขอไปมืดจริงๆค่ะ ขอให้บรรจุ
ลงในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกครับ 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ขออนุญาตช้ีแจงครับ ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเรายังท าอะไรไม่ได้  
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายวีระพล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ครับ 
นายวีระพล ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายวีระพล ศรีนวล 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ขออนุญาตหารือท่านสมปอง แขนงแก้วครับ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ครับ 
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก อบต.ทุกท่านครับ ผมไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง 

สมาชิกอบต.หมู่ ท่ี 2 ขอให้เพิ่มเติมในรายละเอียดในส่วนของแผนงานสาธารณสุข              
ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญโดยในข้อบัญญัติไม่มีรายละเอียดในเรื่องของค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ในหน้า 47/90  ในรายละเอียดแจงเฉพาะค่าซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยขาดในรายละเอียดเรื่องของ
ซ่อมแซมเครื่องพ่นยุง ขอฝากคุณหมอครับ และในส่วนของแผนงานเกษตร ในหน้า 
82/90 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เอกสารท่ีอ้างอิงถึง ไม่มีหน้าท่ีและล าดับท่ี 
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และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษไม่มีหน้าท่ีและล าดับท่ี ขอให้เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วย
ครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านวีระพล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ครับ 
นายวีระพล ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายวีระพล ศรีนวล 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการท่ีผมเสนอว่าขอตัด
โครงการนี้ออก คือ1.เสนอให้ตัดโครงการนี้เฉพาะปีนี้ และในปีนี้ไม่มีโอกาสท่ีจะได้จัด
โครงการนี้เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด -19 ผมขอเพิ่มเติมเหตุผลเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง       
เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจ านวนสมาชิก อบต. ท่ีอยู่ในท่ีประชุม จ านวน 21 ท่าน ท่ีประชุม
ท้ังหมด 21 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1            
เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.256๕ วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ผมขอมติท่ีประชุมโดย
การยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ท่ีประชุม
 ท่ีประชุมท้ังหมด   2๑  เสียง 

  เห็นชอบ   ๒๐ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในวันที่ ๖ สิงหาคม 256๔ 
เวลา 1๑.๔0 น.       

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้เวลา 12.00 แจ้งขอพักการประชุม 
พักการประชุม  12.00- 13.00 น 
เร่ิมการประชุม  13.00 น. 
ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45  วรรคท่ี 3  ญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
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   ท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงรับแต่สภา
   ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นดังนั้น ในขั้นตอนต่อไป
   ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
   คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ 
   รองประธานสภาฯ ครับ 

นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด ผมขอ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
ปร าจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน ตามท่ีนายบรรฬุ โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ 
เสนอเชิญครับ 

นายสมปอง แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม กระผมขอ
รับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 ท่าน ตามท่ี
นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ผู้รับรองคนท่ี 1 

นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา เรียนท่านประธานสภาฯฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง 
กระผมขอรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน              
3 ท่าน ตามท่ีนายบรรฬุ โพธิ์แสงดา รองประธานสภาฯ เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา ส.อบต.ม.8 ผู้รับรองคนท่ี 2 

ประธานสภาฯ หากไม่มี จะถือว่าท่ีประชุมมีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 ท่าน 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 ท่าน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ในขั้นตอนต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 107  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
มีผู้รับรอง  
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   ในการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติตามมติท่ีประชุมจ านวน 3 ท่าน 
โดยเสนอโดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา เรียนท่านประธานสภาฯฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรลุ ทิพย์ธรรมา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง ผมขอ
เสนอ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนท่ี 1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายด ารง  ปิดตานัง  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    

นายด ารง  ปิดตานัง ส.อบต.ม.1 บ้านยางสีสุราช  
  ผมขอรั บ รอ งก าร เสนอ  น ายสมปอง   แขน งแก้ ว  ส . อบต . ม .2                         

บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
นางทิพวัลย์ พรมมร เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทิพวัลย์              

พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม ่ 
  ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2  บ้านสนาม 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกจะ
ถือว่าท่ีประชุมมีมติให้ นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  
  ที่ประชุมมีมติให้นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม                   

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 โดยมี นายด ารง  ปิดตานัง ส.อบต.ม.1 
บ้านยางสีสุราช เป็นผู้รับรอง และนางทิพวัลย์ พรมมร ส.อบต.ม.12 บ้านแวง
ใหม่ เป็นผูรั้บรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ  

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

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

  ดิฉันขอเสนอ นายวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ ชัย เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 

ประธานสภาฯฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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นายฉวี แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายฉวี แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยางผมขอรับรองการเสนอ                         
นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ               
คนท่ี 2 

นางจ าปี จันทร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี จันทร 
ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง  ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายวี ระพล ศรีนวล                      
ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  
  ที่ประชุมมีมติให้นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย                   

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 โดยมี นายฉวี แสงประเสริฐ ส.อบต.ม.5 
บ้านแวงยาง เป็นผู้รับรอง และนางจ าปี จันทร ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง เป็นผู้
รับรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

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

  กระผมขอเสนอช่ือ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม    
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

ประธานสภาฯฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นางจุฬาลักษณ์ ปิดตานะ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจุฬาลักษณ์ 
ปิดตานะ ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายไพรัช                   
หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนามเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

นางวิภาวัลย์ อันทะโคตร  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางวิภาวัลย์ 
อันทะโคตร ส.อบต.ม.6 บ้านหนองแปน ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายไพรัช                   
หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 

เลขานุการสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม  
  ที่ประชุมมีมติให้นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม                   

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 โดยมี นางจุฬาลักษณ์ ปิดตานะ             
ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก เป็นผู้รับรอง และนางวิภาวัลย์ อันทะโคตร                
ส.อบต.ม.6 บ้านหนองแปน เป็นผูรั้บรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติที่ประชุม 

  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  1 ได้แก่ นายสมปองแขนงแก้ว                 
ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 
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  คณะกรรมการแปรญัต ติ  คนที่  2  ไ ด้แ ก่  นาย วีระพล  ศ รีนวล                       
ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ได้แก่ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง                
ส.อบต. ม.2 บ้านสนาม     

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ เลขานุการสภาฯ  

  ขอแจ้งนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติท้ังสามท่านเพื่อประชุมในการเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 หลังจาก
การประชุมสภาฯครั้งนี้ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้เราได้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ี  
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ี สมาชิก        
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

  ซึ่งต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซ่ึงการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงรับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ซ่ึงจะนับต้ังแต่เวลา 16.30 น.ของ วันที่ 6 สิงหาคม 2564  โดย
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

  ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  ในอาทิตย์ที่  8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.  
  ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
  หากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบัญญัติฯก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ (ตามแบบฟอร์มเสนอ
ญัตติ) โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ หรือมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน ในวัน
เสาร์ท่ี 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในอาทิตย์ท่ี  8 สิงหาคม 
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2564 เวลา 08.30 -16.30 น. และในวันจันทร์ท่ี 9 สิงหาคม 2564 ระหว่าง       
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
ยางสีสุราชณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสี สุราช เพื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แล้วเสร็จพร้อมรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯท้องถิ่นภายในวันท่ี 11  สิงหาคม 2564 เพื่อให้
ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวาระท่ี 2 การการแปรญัตติ และวาระท่ี 3 การลง
มติ ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ เรียนท่านประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม              
นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย (ประธานคณะกรรมการแปรฯ )            
กระผมและคณะกรรมการแปรญัตติจะมาปฏิบัติงานใน 

  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  ในอาทิตย์ท่ี  8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.  
  ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ให้สมาชิกสภา

มายื่มค าแปรญัตติตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯฯ  มีท่านสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นค าแปรญัตติ
หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นค าแปร
ญัตติ ผมขอนัดการประชุมในวาระท่ี 2 การพิจารณาแปรญัตติ และในวาระท่ี 3 
ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2 ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ท่ี 13  สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯฯ  เข้าสู่วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนนะครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้จัดท าหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนท่ีมีความสนใจเข้าร่วมรับฟังหรือไม่ครับ สามารถ จัดห้องประชุมให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังด้วยได้หรือไม่ เนื่องจากผมได้ไปท างานใกล้ๆกับอบต.            
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แห่งหนึ่ง ผมได้ยินเสียงการประชุมสภาครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องโครงการป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์เราได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบ้างครับ นักวิชาการเกษตรแจ้งว่า
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมจึงขอเสนอให้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
หากเกิดโรคระบาดในสัตว์เราจะด าเนินการได้ทันท่วงทีครับ เรื่องท่ี 3 การขาย
ทอดตลาดอาคารหลังเก่า ด าเนินการถึงไหนครับ ขอบคุณครับ 

นายสิม ปิดตาทะเนา  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายสิม ปิดตาทะเนา ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง ขอ
อนุญาตสอบถาม เรื่องโคกหนองเด่ิน เนื่องจากมีชาวบ้าน หมู่ 6 บ้านหนองแปน 
เกรดดิน ถมคลอง ใช้พื้นท่ีไปท านา ขอให้ ส.อบต.หมู่ 6 ช่วยเข้าไปดูความเรียบร้อย
ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพร้อมพงศ์ อุทัย เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน สืบเนื่องจากกระผม เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุอาคารหลังเก่า ได้
มีการประกาศขายทอดตลาดเมื่อสองเดือนท่ีผ่านมา ไม่มีผู้ใดเข้ามาประมูล ซึ่งได้
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วครับ ในขณะ
นี้อยู่ในขั้นตอนประกาศขายครั้งต่อไป ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรฬุ โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.1๑ บ้านหนองวัด ขอ
อนุญาตสอบถาม นักวิชาการเกษตร โรคหลังแข็ง เท้าแข็ง ในวัว กระบือ มีการล้ม
ตาย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการสนับสนุน ยา หรือบ าบัดรักษาหรือไม่ 
เนื่องจากการเล้ียงวัว กระบือ ในชุมชนของเราเป็นการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจอีกทาง
ครับ  หากมีงบประมาณช่วยจัดสรรงบประมาณให้ด้วยครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องเศษวัสดุ 
ขยะ ของผู้ป่วยท่ีรับเช้ือโควิด จะน าเศษวัสดุ ขยะดังกล่าวไปเผาท่ี เมรุ วัดหนอง
หน่อง ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งอะไรครับ  ขอบคุณครับ 

นายวีระศักด์ิ ปะภาษา เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขอบคุณรองประธานสภาฯช่วยแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ครับ หากพบ
เห็นการเกิดโรคระบาดในสัตว์ สัตว์ตาย กรุณาแจ้งได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช หรือปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช โดยสัตวแพทย์จะท าการตรวจอย่าง
ละเอียด  ในส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ต้องมีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค อบต.จะได้ด าเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น 
หากต้องการความช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร  โรคลัมปีสกินประสบภัย
พิบัติ ตาย ในเขตต าบลยางสีสุราช จ านวนท้ังส้ิน 247 ตัว แยกเป็นกระบือ 2 ตัว 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ 37 ราย อยู่ในระหว่างการด าเนินการช่วยเหลือขั้นตอน
ของ ก.ช.ภ.อ.ระดับอ าเภอ คาดว่าสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุปชัดเจนครับ ขอช้ีแจง
เบ้ืองต้นเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย 

นายวีระพล ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ผมไดรับ
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แจ้งจากชาวบ้าน หมู่ 11 บ้านหนองวัด ในช่วงค่ าจะมีประชาชนเข้าไปเล่นเปตอง 
ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดโรคโควิด ประชาชนท่ีอาศัยในแถวนั้นเกิดความไม่
สบายใจ ขอฝากปัญหานี้ให้สภาและผู้บริหารของเราได้รับทราบ ผมขอน าเสนอ
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม  เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ขอให้
ฝ่ายบริหารช่วยช้ีแจงในเรื่องท่ีผมสอบถามไปด้วยครับ ว่าประชาชนสามารถเข้าร่วม
รับฟังได้ไหม ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม เรื่องถนนคสล.จากวัดยางสีสุราชไปบ้าน
แวงยาง แวงใหม่ ประชาชนในหมู่ 2 และหมู่ 9 ในพื้นท่ีได้รับผลกระทบ ร่อง
ระบายน้ าถูกถม แก้ไข้อย่างไรได้บ้างครับ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. 
ของหมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัยด้านหลังโรงเรียน เกิดถนนทรุดตัว แตกร้าวของถนน 

                                 มีประกันงาน 2ปี หากเรามีการแจ้งผู้รับจ้างให้ด าเนินการแก้ไข มีระเบียบหรือไม่ 
     ว่าต้องด าเนินการแก้ไขภายในกี่เดือน หรือต้องอยู่ระยะ 2 ปี ขอให้เร่งผู้รับเหมา
     ด าเนินการซ่อมให้เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์   เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าท่ี นากยอบต.ยาง                 
   สีสุราช ขอแจ้งว่าประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้ครับ เราได้ท า
   หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้น าชุมชนทุกครั้ง หากจะเข้าร่วมรับฟังทางเลขานุการจะ
   จัดสถานท่ีให้เข้าร่วมรับฟัง   ในช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะเนื่องจากเกิดสถานณ์การแพร่
   ระบาดของโรค ในข้อเท็จจริงการต่อเครื่องขยายเสียงออกไปข้างนอก อาจจะส่งผล
   กระทบจากเหตุล าคาญ  เรื่องท่ี 2 เรื่องถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียนชุมชนยางสีสุราช 
   ได้รับทราบถึงปัญหาและแจ้งไปยังผู้รับจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วครับ และในส่วนการ
   ควบคุมโรคติดต่อ จะอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดซึ่งมี
   อ านาจตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการเกิดระบาดโรค ในส่วนท้องถิ่นของเราไม่มี 
   อ านาจ จะมีอ านาจในพ.ร.บ สาธารณสุข เกี่ยวข้องในเรื่องความสะอาด ความสงบ 
   ต่างๆ หากท่านพบเห็นประชาชนท่ีขัดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด  
   สามารถแจ้งได้ท่ีต ารวจ ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ ขออนุญาตท าความเข้าใจเบื้องต้นเพียง
   เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางบ าเพ็ง ย าบันกึ ส.อบต.หมู่ 7 บ้านหนองดุม เชิญครับ 

นางบ าเพ็ง  ย าบันกึ  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิก 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางบุญเพ็ง ย าบันกึ  ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม  
   ขอบคุณทางผู้บริหารที่ไม่ลืมโครงการลาดยางบ้านหนองดุม แต่ขอเพิ่มให้จบ 
   เส้นถนนค่ะ และร่องระบายน้ าจากหนองดุมไปหนองหน่องช่วยไปดูให้  
   หน่อยค่ะ สุดท้ายขอฝากเรื่องไฟฟ้าบ้านหนองดุมให้ถึงบ้านหนองหน่อง  
   น่าจะเหลือประมาณ 3-4 เสาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายฉวี  แสงประเสริฐ ส.อบต.หมู่ 5 บ้านแวงยาง เชิญครับ 
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นายฉวี  แสงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน  
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายฉวี  แสงประเสริฐ ส.อบต.หมู่  
   5 บ้านแวงยาง ฝาร่องระบายน้ า บ้านแวงยาง ช ารุด บริเวณส่ีแยกหน้าวัด  
   ได้เขียนค าร้องแจ้งอบต.แล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยเข้าไปดูให้หน่อยครับ  
   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม ฯ เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 
    บ้านสนาม ขอท าความเข้าใจเรื่องท่ีผมสอบถามไปครับ ไม่จ าเป็นต้องต่อ
    เสียงตามสายออกไปข้างนอก แต่ให้สามารถฟังได้ในบริเวณอบต.ของเรา
    ครับ ประชาชนสามารถรับฟังได้ ไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมรับฟังในห้องประชุม
    สภาของเราครับ และในส่วนการขอรับการสนับสนุนของการเกิดโรคระบาด 
    โรคลัมปีสกิน ตามท่ีนักวิชาการเกษตรแจ้ง ตามท่ีอ าเภอแจ้งการชดเชย 
    การตายของสัตว์ ตามจริงแต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   อายุน้อยกว่า 6 เดือน : โค 6,000 บาท กระบือ 8,000 บาท 
   อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี : โค 12,000 บาท กระบือ 14,000 บาท 
   อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี : โค 16,000 บาท กระบือ 18,000 บาท 
   อายุมากกว่า 2 ปี : โค 20,000 บาท กระบือ 22,000 บาท ตามท่ีอ าเภอ
   แจ้งรายละเอียดครับ แต่ขอให้เข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการจังหวัด 
   พิจารณา ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายเสรีชัย ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

นายเสรีชัย ปิติทะโน  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
   เกียรติทุกท่าน กระผม นายเสรีชัย ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           
   ขออนุญาตช้ีแจง เรื่องการชดเชยการตายของสัตว์ สืบเนื่องจากผมได้เข้าร่วมประชุม
   ระดับอ าเภอ ท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือเบื้องต้น คือสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ ซึ่งเป็น
   การระงับเหตุเบ้ืองต้น ในส่วนเรื่องค่าชดเชย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นท่ี
   ประสบสาธารณภัยแล้ว ท้องถิ่นจึงไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ครับ จึงอยู่            
   ในอ านาจผู้ว่าราชจังหวัดในการพิจารณาช่วยเหลือครับ ในส่วนเตาเผาขยะอยู่ใน
   ขั้นตอนการขอใช้ท่ีสาธารณะ งานนิติกรได้ติดตามตลอดครับ ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นางจ าปี จันทร  ส.อบต.หมู่ 5 บ้านแวงยาง เชิญครับ 

นางจ าปี จันทร   เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิก 
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี จันทร ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยางขออนุญาต 
   สอบถาม ท าไมน้ าประปากล่ินเหมือนน้ าไฮเตอร์ ฝากถึงงานจัดเก็บน้ าประปาท าไมถึง
   จัดเก็บไม่ตรงตามใบเสร็จ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม  เชิญครับ 
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นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2 
    บ้านสนามในสถานณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 
    ทางอบต.เข้ามามีบทบาทน้อย มีแต่ส่วนของโรงพยาบาล ในการสนับสนุน
    ผมอยากให้อบต.มีมากกว่านี้ครับ โดยสนับสนุนเป็นวัสดุ หรือโครงการให้
    มากกว่านี้ ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายเสรีชัย ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

นายเสรีชัย ปิติทะโน เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
   เกียรติทุกท่าน กระผม นายเสรีชัย ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           
   ในเบ้ือนต้นจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทางท้องถิ่นได้ 
   ด าเนินการจัดต้ังจุดพักคอย รับประชาชนจากผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด และ
   มอบถุงยังชีพ ในช่วงแรกประมาณ 60-70 ถุง เป็นรายบุคคล เพื่อบรรเทาความ
   เดือดร้อนต่อผู้ท่ีได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 คณะผู้บริหารได้แบ่งสาย
   มอบถุงยังชีพให้ทันกับสถานการณ์  และองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้
   มอบท่ีนอนพร้อมกล่องอเนกประสงค์ จ านวน 16 ชุด ให้กับจุดพักคอย 
   (โรงพยาบาลสนาม) มอบห้องน้ าเคล่ือนท่ี จ านวน 2 หลัง และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมด
   ในจุดพักคอย (โรงพยาบาลสนาม)  ในส่วนการดูแล อสม และผู้กักตัว  ต า ม ม ติ ท่ี
   ประชุมของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
   จ านวน 146,500 บาท มีมติเห็นชอบร่วมกัน จัดต้ังศูนย์พักคอยในแต่ละชุมชน 
   โดยมีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นเลขานุการ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายธนกร จันทร์แสงค า นายธนกร จันทร์แสงค า ครับ 

นายธนกร จันทร์แสงค า  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
   เกียรติทุกท่าน กระผม นายธนกร จันทร์แสงค า นายธนกร จันทร์แสงค า ผมขอ 
   อนุญาตเพิ่มเติมจากท่านรองปลัดฯ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   โดยนายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าท่ีนายกอบต.ยางสีสุราช ก าชับให้
   ดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนบุคคลในครอบครัว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลยาง        
   สีสุราช ได้จัดท าค าส่ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 
   2019 โดยศูนย์จัดต้ังท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช และได้แต่งต้ัง 
   คณะกรรมการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในการมอบถุงยังชีพ ดูแลผู้ป่วยท่ีถูก
   กักตัวท่ีบ้านระดับสีเขียว ออกด าเนินการฉีดพ่นบ้านเรือนผู้ป่วย และองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงจุดพักคอย (โรงพยาบาลสนาม) ณ 
   หอประชุมอ าเภอยางสีสุราช ท้ัง 2 แห่ง ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย 

นายวีระพล ศรีนวล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
   เกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ขออนุญาต
   สอบถาม งบประมาณท่ีจะเข้ามาช่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส           
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   โคโรนา 2019 หากมีความรุนแรงมากขึ้น เราจะมีงบประมาณเข้ามาช่วยตรงนี้ได้
   ไหม หากมีความจ าเป็น ขอบคุณครับ 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์   เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าท่ี นากยอบต.ยาง                 
   สีสุราช ภายใต้อ านาจหน้าท่ีในการช่วยเหลือ คือควบคุม ป้องกันโรค เช่นการฉีดพ่น
   ยาฆ่าเช้ือให้กับประชาชน ในข้อมูลเบื้องต้น จะมีผู้ท่ีกลับมาจากต่างหวัดประมาณ 
   2,000 คน ได้เตรียมนโยบายไว้คือมอบถุงยังชีพ และฉีดพ่นฆ่าเช้ือสถานท่ีกักตัว 
   และการช่วยเหลืออื่นๆ ในการช่วยเหลือต้องค านึงถึงสถานะการเงินการคลังใน 
   เบ้ืองต้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย 

นายวีระพล ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
   เกียรติทุกท่าน กระผม นายวีระพล ศรีนวล ส.อบต.หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ถ้าหาก 
   อ าเภอขอความร่วมมือ ให้อบต.จัดสรรงบประมาณช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของโรคโควิด- 19 อบต.เรายังมีงบประมาณท่ีจะเข้าไปสนับสนุนได้หรือไม่ครับ  
   ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม  เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2              
    บ้านสนาม ตามท่ีผมได้น าเสนอไป ขอให้สนับสนุนบางอย่างให้ครบอย่าให้
    ขาด และในส่วนของแผนงานสาธารณสุข ท่ีด าเนินการยังไม่เสร็จ ใน 
    ปีงบประมาณ 2564 ในการยื่นโครงการพระราชด าริ และส่งเอกสาร ยังไม่
    มีหมู่บ้านไหนเบิกงบประมาณ ได้ครับ ผมขอฝากสมาชิกด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม  เชิญครับ 

นายสมปอง แขนงแก้ว   เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมปอง แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 
    บ้านสนามผมได้เขียนค าร้องมาท่ีอบต.ปัญหานี้หนักมาก ปัญหาเรื่องร่อง
    ระบายน้ าขอให้ผู้บริหารเร่งแก้ไขให้เร่งด่วนครับ ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 
 
นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์   เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าท่ี นากยอบต.ยาง                 
   สีสุราช การปรับปรุงแก้ไขในหมู่บ้าน ขอแนะน าให้ท่านยื่นแปรญัตติปรับปรุง 
   ซ่อมแซมท่านจะได้รับการแก้ไขแน่นอนครับ เนื่องจากปัญหาเยอะมาก งบประมาณมี
   อย่างจ ากัด ขออนุญาตน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ   

ประธานสภาฯ  เชิญ นางอมราวดี แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เชิญครับ 

นางอมราวดี แสนมี เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาฯ
   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอมราวดี แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ขอ
   อนุญาตตอบค าถาม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม  
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   สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านท่ียังไม่ส่งเงินคืน คือหมู่ท่ี  1 ,4, 5,7 ,11             
   ตามระเบียบฯแล้วหากหมู่บ้านใดยังไม่ส่งเงินคือ ในปีต่อไปจะไม่สามารถด าเนินการ
   ได้ ทางกองสาธารณสุขฯพยายามเร่งด าเนินการ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการ
   แพร่ระบาดของโรคระบาด ท าให้เกิดความล่าช้า และทางกองสาธารณสุขฯได้เตรียม
   วัสดุอุปกรณ์ หน้ากาก ปรอทวัดไข้  ออกซิเจนวัดปลายนิ้ว และวัสดุอื่นท่ีจ าเป็น 
   เตรียมรับมือผู้ท่ีจะเดินทางกลับมาบ้าน คาดว่าจะเดินทางกลับมาประมาณ                 
   2,000  ราย ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตแจ้ง แนวทางการรับรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส  
   โคโรนา 2019 (Covid-19) ต าบลยางสีสุราช 
   กรณีท่ี1. มีผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ Rapid Antigen Test  
   โทรประสานศูนย์รับ ผู้ป่วย(Covid -19)อ .ยาง สี สุราช 090 -2378282                       
   (ผช.ภัสมร ดีมาก สสอ.ยางสีสุราช) “เพื่อรอตรวจซ้ า”จากนั้นกักตัวท่ีบ้านหรือชุมชน
   เพื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี PT – PCR โดย ร.พ. ยางสีสุราช หาก ผลเป็นลบ (ไม่ติดเช้ือ) 
       กลับบ้านเพื่อกักตัวสังเกตอาการท่ีบ้านรอตรวจครั้งท่ี 2 ห่างกัน 7 วัน หาก ผลเป็น
   บวก ตรวจยืนยันด้วยวิธี PT – PCR โดย ร.พ. ยางสีสุราชครั้งท่ี 2 ผลเป็นลบ                
   (ไม่ติดเช้ือ) กลับบ้านเพื่อกักตัวสังเกตอาการท่ีบ้านต่ออีก 14 วัน 
   กรณีท่ี 2. มีผลตรวจ PT – PCR ให้โทรประสานศูนย์รับผู้ป่วย(Covid-19)                        
   อ .ยา ง สี สุ ร าช  090 -2378282 ( ผช .ภั สม ร  ดีมาก  สสอ .ยา ง สี สุ ร าช )                            
   “เพื่อเข้ารักษา”กรณีมีเตียงเข้ารับการรักษาท่ีศูนย์พักคอย อ.ยางสีสุราช จากนั้น ส่ง
   ตรวจเอกซเรย์ปอดท่ี ร.พ.มหาสารคาม จากนั้น แพทย์วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยสีเขียว 
   กลับมารักษาตัวต่อท่ีศูนย์พักคอย อ.ยางสีสุราช/ชุมชน/บ้าน เป็นระยะเวลา 10 วัน 
     จากนั้นกลับบ้านเพื่อกักตัวสังเกตอาการท่ีบ้านต่ออีก 14 วันกรณีไม่มีเตียง 
   เข้ารับการรักษาท่ีศูนย์พักคอยในชุมชน/บ้านต าบลยางสีสุราช ส่งตรวจเอกซเรย์ปอด
   ท่ี ร.พ.มหาสารคาม หากแพทย์วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยสีเหลือง/แดงรักษาตัวต่อท่ี 
   โรงพยาบาล /โรงพยาบาลสนามจังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาตามอาการและ 
   แผนการรักษาของแพทย์ จากนั้น กลับบ้านเพื่อกักตัวสังเกตุอาการท่ีบ้านต่ออีก               
   14 วัน หากมีท่านใดสงสัย สามารถสอบถามได้ท่ีท่ีกองสาธารณสุขฯ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญ นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.หมู่ 2 บ้านสนาม  เชิญครับ 

นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่าน 
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.2              
    บ้านสนามขออนุญาตน าเสนอ ขอให้ปรับปรุงรถส่ีประตูของอบต.มีหลังคา 
    เพื่อจะได้กันแดด กันฝนได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่อง อื่นๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าท่ี และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
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(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

     

 

 

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

                                

   

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม เม่ือ...........27.กันยายน..2564......................... 
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(นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


