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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 
ประจ าปี พ.ศ.256๔ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1  

วันจันทรท่ี์  2๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔ เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 
๓ นายด ารง  ปิดตานัง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  
๔ นายสมปอง  แขนงแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  
๕ นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  
๖ นายทองสุข  ปิติธาโน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  
๗ นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  
๘ นายสมพร  ยอดไธสง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4  
๙ นายจ าปี  จันทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  

1๐ นายฉวี  แสงประเสริฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5  
1๑ นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  
1๒ นางบุญเพ็ง  ย าบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7  
1๓ นายสิม  ปิดตาทะเนา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
1๔ นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  
1๕ นางจันทร์ธิมา  นนทะสี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9  
๑๖ นายวีระพล  ศรีนวล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
๑๗ นายกุล  สมจิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10  
๑๘ นายสมพงษ์  ปิดตานัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11  
๑๙ นายบุญศรี  ปิดตาระเต สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  
2๐ นางทิพวัลย์  พรมมร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12  

 

ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายบัวพา  นนทะสี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวีระวฒัน์  ขัตฤกษ์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายก 

อบต. 
 

2 นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัด อบต.  
3 นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อ านวยการกองช่าง  
๕ นายธนากร  จันทร์แสงค า หัวหน้าส านักปลัด  
๖ นางอมราวดี  แสนมี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
๗ นางสาวสิริยากร  พั่วคุณศรี นักพัฒนาชุมชน  
๘ นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
๙ นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  

๑๐ นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๑ นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  นิติกร  
๑๒ นางเกศสุดา  เกษศรีพงศ์ษา นักทรัพยากรบุคคล  
๑๓ นางนิตยา  หงส์พันธ ์ นักจัดการงานท่ัวไป  
๑๔ นางสาวศริญญา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานธุรการ  
15 นายทองค า พิลากรณ์ เกษตรอ าเภอยางสีสุราช  
16 ร.ต.ท.สุชาติ ปินะถา ตัวแทนผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธร

ฯ ยางสีสุราช 
 

17 นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช  
18 นางศุภลักษณ์ ทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  
19 นายธวัช ดีด่านค้อ ปลัดอ าเภอ  
20 นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล นักจัดการงานท่ัวไป  

    

เมื่อก าหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เข้าห้อง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายช่ือ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง 2๐ คน มสีมาชิกสภาอบต.ส่งหนังสือลา
ประชุม จ านวน  1  คน  สมาชิกสภาท่ีมาประชุมจ านวน 2๐ คน เข้าห้องประชุม 2๐ คน องค์ประชุมในครั้งนี้ 
2๐ คน  

เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1                   
ในวันจันทร์ท่ี 2๗  กันยายน  256๔  แล้วจึงได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30  น. 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                  
   ยางสีสุราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี           
   ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งในระเบียบวาระท่ี  ๓ มีเรื่องส าคัญท่ีเสนอ       
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   เพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชท่ีจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
   จ านวน  ๒  เรื่องด้วยกัน  คือ   
     ๓.๑.พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   

   ๓.๒.การพิจารณาให้ความเห็นชอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับ
  ท่ีหลวง  เลขที  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์”  

   เพื่อให้เป็นการกระชับเวลากระผมขอเปล่ียนวาระการประชุมเนื่องจากหน่วยงาน
  ราชการอืน่เข้าร่วมประชุมด้วย  จึงของเล่ือนจากระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  มาเป็น  
  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  ขออนุญาตปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสมในการพิจารณา
  สมาชิกสภาฯลา  ๑  ท่าน องค์ประชุมเหลืออยู่  ๒๐ ท่าน  ๒๐  เสียง  วันนี้สมาชิก
  สภาฯเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม  ล าดับต่อไปก็ขอเชิญประธานสภาฯได้ 
  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับ 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ประธานสภาฯ     1.1 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา                   
(โควิด - 19 ) เนื่องจากปัจจุบันก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด  ๑๙                      
เป็นจ านวนมาก ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชก็ขอฝากให้สมาชิก
สภาฯได้แจ้งเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด  ๑๙ กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน 
พร้อมท้ังแนะน าการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวด้วยครับ 

  ๑.๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี   
พ.ศ.2564 สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ลาประชุม 1 ท่าน คือนายบัวพา  นนทะสี ส.อบต. ม.๑ บ้านยาง
สีสุราช 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ    ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.256๔ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ในวันนี้ มีเรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมาจ านวน  ๓  ครั้ง  ท่ีจะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ครับ 

 ๒.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 1  ประจ าปี 
พ.ศ.256๓  ในวันศุกร์ท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  256๓  

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารท่ีได้
ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไข
รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
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ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.256๓ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๙  พฤษภาคม  256๓  หรือไม่ เล่ม
แรก เล่มสีชมพู เชิญครับ 

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

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

 ขอเสนอให้ท่ีประชุมด าเนินการตรวจรายงานการประชุมอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
รายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาการจัดท ารายงานการประชุมในหลายครั้งท่ีผ่านมา
มีความรัดกุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  เพื่อเป็นการกระชับเวลาในการประชุม
ตามท่ีท่านเลขานุการสภาได้น าเรียนว่าในการประชุมไปแล้วนั้นว่ามีหน่วยงาน
ราชการอื่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และยังมีวาระอื่นๆให้พิจารณาอีกหลายวาระ             
จึงขอให้ท่านประธานขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา
เลยครับ  

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯครับ 
กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม กระผมขอแก้ไข
รายงานการประชุมฯ  หน้าท่ี ๑๕  เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด  ในบรรทัดท่ี
กระผมกล่าว “โครงการดังกล่าวไม่ได้มีการก่อสร้างในช่วงท่ี  ๑ และ ๓ “โครงการ
โควิด”ขอให้เสนอโครงการรับน้ าจากหนองดุม ขอให้แก้ช่ือโครงการให้ถูกต้องด้วย
ครับ    

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ             
อีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระ ท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้ ง ท่ี ผ่านมา               
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี 
พ.ศ.256๓ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  256๓ 
ผมขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มติ เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.256๔ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ 1 เม่ือวันศุกร์               
ท่ี ๒๙  พฤษภาคม  256๓ 

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



5 
 

   ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๑  เม่ือศุกร์ที่  ๖ สิงหาคม
   ๒๕๖๔ 
นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
   ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม กระผมขอแก้ไข
   รายงานการประชุมสภาสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ดังนี้ 
   ๑.ในหน้าแรกรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมตรงบรรทัดผู้เข้าประชุม เจ้าหน้าท่ีคล๊ิกตรง 
   “ไม่มีคนเข้าร่วมประชุม”เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาดก็ขอให้แก้ไขให้ใส่จ านวน 
   ผู้เข้าร่วมประชุม”ใหถู้กต้องด้วยครับ 
   ๒.หน้าท่ี ๙ บรรทัดท่ีผมเรียนประธานสภาบรรทัดท่ี ๓ “ในส่วนของโครงการ            
   ก่อหนี้ผูกพัน  ในวงเงิน  ๓๖,๒๓๕ บาทในเอกสารโครงการเป็น ๓๖,๒๓๕ .๒๒  บาท 
   และรายการท่ี “สมาชิก”กันเงินไว้  คิดว่าไม่น่าใช่สมาชิกกันเงิน  น่าจะ”เป็นสภา
   อาจจะพิมพ์ผิดพลาด  แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ 
   ๓.หน้าท่ี  ๑๐ บรรทัดท่ี  ๒ “รวมจ านวนเงิน  ๓๖,๓๒๕.๒๒  ซึ่งผิดนะครับ จ านวน        
   ท่ีถูกต้องคือ  ๓๖,๒๓๕ .๒๒  ตัวเลขสลับกัน  แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ 
   ๔.บรรทัดเกือบสุดท้ายของหน้าท่ี  ๑๐  ค าว่าข้อบัญญัติให้ใส่ไม้โทให้ถูกต้องครับ 
ประธานสภา  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่าน  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑       
   ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  มาตามเอกสารท่ีได้ส่ง       
   ให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ คุณวิลาวัลย์  อันทะโคตร ส.อบต.ม.๖ เชิญครับ 

นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน                  
นางวิภาวัลย์  อันทะโคตร  ส.อบต.ม.๖  บ้านหนองแปน  ขอเสนอแก้ไขรายงาน
การประชุมสภา ๑๗  เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาดในบรรทัด “นายบรรลุ                   
โพธิ์แสงดา ส.อบต.ม.๑๐ บ้านหนองวัด ให้แก้จาก ม.๑๐ เป็น ม.๑๑”  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม กระผมขอแก้ไข
รายงานการประชุมฯ  หน้าท่ี ๒๓  เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด  ในบรรทัดท่ี
กระผมเรียนประธานสภา บรรทัดท่ี  ๖  “เรื่องถนนคสล.จากวัดยางสีสุราช                   
ไปบ้านแวงยาง  บ้านแวงใหม่  ประชาชนในหมู่ท่ี  ๒  และหมู่ท่ี  ๙ ในพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบร่องระบาย “น้ าโดยถม”  ให้แก้เป็น “ร่องระบายน้ าท่ีถูกถม”  

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ              
อีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นางบุญเพ็ญ  ย าบันกึ เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา ดิฉัน 
นางบุญเพ็ญ  ย าบันกึ  ส.อบต.ม.๗ บ้านหนองดุม ดิฉันขอแก้ไขช่ือดิฉันให้ถูกต้อง
ด้วยคะ   
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ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ              
อีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติท่ีประชุม ในระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ประจ าปี พ.ศ.256๔ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  1  เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๖  สิงหาคม  256๔ ผมขอมติ              
ท่ีประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

มติที่ประชุม มติ เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุ
ราช ประจ าปี พ.ศ.256๔ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ 1 เม่ือวันศุกร์ที่ ๖  
สิงหาคม  256๔ 

     ที่ประชุมทั้งหมด  20  เสียง 
     รับรอง   19 เสียง 
     ไม่รับรอง  0 เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
 

   ๒.๓ การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่  ๓ คร้ังที่  ๒ เม่ือศุกร์ที่  ๑๓ 
   สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาตามเอกสารท่ีได้
ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ  มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ แก้ไข
รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.256๔ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๓  สิงหาคม  256๔  หรือไม่                 
เชิญครับ ถ้าหากไม่มีผมขอมติโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม มติ เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุ
ราช ประจ าปี พ.ศ.256๔ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 เม่ือวันศุกร์ที่ 13  
สิงหาคม  256๔ 

     ที่ประชุมทั้งหมด  20  เสียง 
     รับรอง   19 เสียง 
     ไม่รับรอง  0 เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

 

ระเบียบวาระที่ 3         เร่ือง เสนอเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ขอถอน และอนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ป่าที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่  
๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์” 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขที  ๒๕๑๔๙ แปลง                  
“ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์”ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี  ๒  ต าบลยางสีสุราช  อ าเภอยาง                    
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน  ๑๓๔-๐-๔๕  ไร่ เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ราชการ
อ าเภอยางสุสีราช  ประกอบด้วย ท่ีว่าการอ าเภอยางสีสุราช  สถานีต ารวจภูธร            
ยางสีสุราช ส านักงานเกษตรอ าเภอยางสีสุราช  โรงพยาบาลอ าเภอยางสีสุราช  
และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช  เชิญหัวหน้าส่วนราชการช้ีแจงรายละเอียด
ครับ 

นายธวัช  ดีด่านค้อ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชท่ีเคารพ ปลัดอบต.ปฏิบัติ
หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.หัวหน้าส่วน
ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายธวัช ดีด่านค้อ  ปลัดอ าเภอ                       
ได้รับมอบหมายจากท่านนายอ าเภอยางสีสุราช เข้าร่วมประสภาฯในครั้งนี้  เนื่อง
ด้วยอ าเภอยางสีสุราชจะขออนุญาตขอใช้แปลงทุ่งสนามสาธารณประโยชน์                 
และขอถอนสถาพ ท่ีสาธารณประ โยชน์  เพื่ อ จัด ต้ั ง เป็นสถาน ท่ีราชการ  
ประกอบด้วย ดังนี้  

 ๑.อ าเภอยางสีสุราช  พื้นท่ีจ านวน  ๖๔  ไร่  ๓  งาน  ๔๘  ตรว.   
๒.สถานีต ารวจยางสีสุรา  พื้นท่ีจ านวน  ๑๖  ไร่  ๑  งาน  ๗๔  ตรว. 

    ๓.ส านักงานเกษตรอ าเภอ  พื้นท่ีจ านวน ๑๒  ไร่  ๒  งาน  ๘๕  ตรว. 
 ๔.โรงพยาบาลยางสีสุราช พื้นท่ีจ านวน ๓๔  ไร่  ๒  งาน  ๙๒  ตรว. 
 ๕.ส านักงานปศุสัตว์ พื้นท่ีจ านวน  ๕  ไร่  ๑  ไร่  ๓๙ งาน  
 รวมเนื้อที่ท้ังหมด   พื้นท่ีจ านวน  ๑๓๔-๐-๔๕  ไร่   

ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดการขอใช้ขอถอนสภาพและขออนุญาต
ท่ีดินสาธารณประโยชน์  เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ราชการ    

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับทกระผม นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  ต าแหน่ง  นิติกร  ขออนุญาตช้ีแจง
เกี่ยวกับการขอใช้ขอถอน และขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ในเขตป่า เบื้องต้น
คือการขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการการประชาคม
หมู่บ้าน  และหลังจากได้มติท่ีประชุมประชาคมเสร็จแล้ว  หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน
การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ว่า
การขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการซึ่งการขอ
อนุญาตในเขตป่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภา ซึ่งหน่วยงานผู้มีสิทธิ
ขออนุญาตก็คือหน่วยงานราชการ  ขอยกตัวอย่าง เช่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาง              
สีสุราช  ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาให้การถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์แล้ว  
อีกขั้นตอนหนึ่ง ท่ีส าคัญก็คือเริ่มต้นจะมีการถอนสภาพ  แต่การถอนสภาพท่ี
สาธารณประโยชน์จะต้องใช้ระยะเวลานาน  แต่จะอนุญาตให้ใช้ก่อนซึ่งผู้ว่าราชการ  
เป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการยื่นค าร้องขอถอนสภาพ              
ต่อและขอยื่นค าร้องขอท าประโยชน์ในเขตป่าต่อส านักงานทรัพยากรป่าไม้เขต  ๗  
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จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งขออนุญาตน าเรียนต่อท่ีประชุมว่าการขอมติท่ีประชุมเพื่อให้
ความเห็นชอบพิจารณาจะขอเป็น  ๓  มติ คือ  ๑.การขอใช้  ๒.การขอถอน  ๓.การ
ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า  ซึ่งจะแยกเป็น  ๓  มติ จึงแจ้งให้สมาชิกสภา
ทราบเวลาขอมติ  และขอฝากไปยังเลขานุการสภา มติท่ีประชุมจะแยกเป็นมติของ
แต่ละหน่วยงานราชการ  เพราะหน่วยงานท่านเป็นคนไปยื่นขอให้ท่ีประชุมสภา
พิจารณาเห็นชอบ  ให้ขอเป็นมติรวมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการกระชับเวลาและ
ง่ายต่อการพิจารณา กระผมก็ขอเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ   หลังจากท่ีหัวหน้าส่วนราชการได้เสนอการขอใช้  ขอถอน  และการขอ
อนุญาตใช้ท่ี    สาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม  สมาชิกสภาท่านจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ครับเกี่ยวกับพื้นท่ีแปลงนี้  หรือมีอะไรสงสัยซักถาม  ขอเชิญคุณสมปอง  
แขนงแก้วสมาชิกอบต.ม.๒ เชิญครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าท่ี  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภาอบต.หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ  กระผมนายสมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.๒ บ้านสนามกระผมมีเรื่อง
สอบถามเรื่องรังวัด คือกระผมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านครั้งท่ีผ่านมา
ซึ่งอยากจะถามว่าเรื่องท่ี ๑ การรังวัดครอบคลุมถึงถนนท่ีติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลยางสีสุราช หรือไม่ผมสงสัยว่าถ้ายึดถนนในส่วนอ าเภอการบริหารจัดการก็ต้อง
เป็นของส่วนอ าเภอ เพราะฉะนั้นผมอยากสอบถาม กรณีท่ีรังวัดครอบคลุมถึงถนน
เส้นท่ีเราจะตัดไว้  ตามสมาชิกสภาหมู่ท่ี  ๒ ได้เสนอโครงการยกร่องถมดินท าถนน 
ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนั้น ขอเรียนถามทางอ าเภอเพราะว่าการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านท่ีผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๒ ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  กรณีแบบ
นี้ กระผมก็อยากถามว่าถนนท่ีมีอยู่  ไม่ทราบว่าทางอ าเภอได้รังวัดเข้าไปถึงในส่วน
ถนนของอ าเภอหรือไม่   และเรื่องท่ี ๒ คือเรื่องการประชาคม ตามหลักแล้วผมคิดว่า
ถ้าประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนประชาชนท้ังหมด
จะมีผลอย่างไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการช้ีแจงตามท่ีท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี  ๒ ได้สอบถามครับ 
นายธวัช  ดีด่านค้อ   ขออนุญาตน าเรียนต่อท่ีประชุมประเด็นแรก เรื่องการก่อสร้างถนนด้านข้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางสีสุราช  ในส่วนของอ าเภอจะมีแนวเขตตรงก าแพงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังฉาก ๙๐ องศา ส่วนก าแพงของโรงพยาบาล จะด่ิงยาวตรงไปทาง
เสาไฟฟ้าเขตของสถานีต ารวจภูธรยางสีสุราช ก็คือถนนก็จะอยู่ในแปลงท่ีอ าเภอ               
ขอรังวัด เนื้อท่ีประประมาณ  ๖๔  ไร่  ต้ังฉากเข้าถนน  เพื่อท่ีอ าเภอจะไม่ให้มี
ช่องว่างและจะมีตรงข้างหลังบริเวณจะเป็นท่ีว่าง  มีกองดินจนไปถึงศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี  ๒  ตรงนั้นก็จะเป็นท่ีว่างคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิงยาวเส้นตรงไปถึงถนนดิน
และเรียบก าแพงบ้านพักต ารวจ  อ้างอิงตามแนวสถานีต ารวจและข้างถนนด าหน้า
อ าเภอจนถึงป้ายหน้าท่ีว่าการอ าเภอ ครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมปอง  แขนงแก้ว   ส าหรับข้อสงสัยของผม คือว่าถ้าถ่ายโอนให้อ าเภอดูแลแล้วฝ่ายอบต.                
ก็ไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างถนนเส้นนี้ได้ ซึ่งสมาชิกภาอบต.ม.2 ได้เสนอโครงการยก
ร่องถมดินเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจดท้ายแฟลตต ารวจ  เพราะว่าแฟลตต ารวจยังคง
เหลือฝ่ังถนนท่ีไม่ได้ใช้  ผมขอสอบถามว่าถ้าทางอ าเภอตัดถนนไปแล้ว มันจะเหลือฝ่ัง
ถนนของสถานีต ารวจซึ่งเป็นแนวถนน ถ้าอ าเภอรังวัดถนนไปตามแนวนี้  ผมขอฝาก
ทางอ าเภอควรจะพัฒนาถนนเส้นนี้ฝากไว้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ   เราเป็นตัวแทนประชาชนท้ัง  ๑๓  หมู่บ้าน  สมาชิกสภาท่านจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีอะไรสงสัยซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญคุณบรรลุ  โพธิ์แสงดา 
ครับ 

นายบรรลุ  โพธิ์แสงดา     เรียนประธานสภาท่ีเคารพ  ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิสภาอบต.หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายบรรลุ  โพธิ์แสงดา  ส.อบต.ม.๑๑ บ้านหนองวัด   
ในส่วนท่ีสาธารณประโยชน์ทุ่งสนามก็เป็นท่ีทราบกันดีว่าแต่ละหน่วยงานท่ีได้
ด าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมของพี่น้องประชาชน  ส าหรับพื้นท่ี
แปลงทุ่งสนามฯเป็นของส่วนรวม  และพื้นท่ีได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ด าเนินการขอใช้ขอถอนสภาพจากท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์เป็นท่ีดินราชพัสดุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับในเขตเมือง              
เป็นการวางผังเมืองได้เป็นสัดส่วน ต่อไปอบต.ยางสีสุราชก็อาจจะยกฐานะเป็น
เทศบาล แต่ก็จะดูแลในส่วนภาพรวม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เพราะฉะนั้น
กระผมเห็นด้วยเป็นส่ิงท่ีดีให้ถือควรปฏิบัติ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน
ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เนื่องจาก
ในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีสาธารณะต้องมีความชัดเจนระดับหนึ่ง  ขออนุญาต
สอบถามแทนในฐานะเป็นหัวหน้าองค์กร  สอบถามทางอ าเภอว่าในเรื่องของเส้นทาง
สาธารณะ ถ้าพิจารณาตามแผนท่ีแล้วจะมีพื้นท่ีถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องหรือไม่
ครับ ส่วนท่ีเหลือจากศูนย์พัฒนาเป็นของส่วนราชการ เรื่องท่ี 2  สอบถามเรื่องถนน
คอนกรีตตามแผนท่ีถนนคอนกรีตระหว่างท่ีว่าการอ าเภอไปส านักงานเกษตรอ าเภอ  
แล้ว อ้อมมาทางฝ่ังถนนรอบท่ีว่าการเป็นของท่ีว่าการอ าเภอท้ังหมดจริงหรือไหมครับ 

นายธวัช  ดีด่านค้อ ถูกต้อง ครับ   

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   ในเรื่องนี้ก็ขอท าความเข้าใจกับหน่วยงานราชการทุกท่านเป็นหลักการไว้
ก่อนว่าเส้นทางท่ีอยู่ในหน่วยงานราชการท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูแลจึงขอช้ีแจงและ
น าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบและเข้าใจตรงกัน เผ่ือในอนาคต  ขอบคุณครับ 

นายธวัช  ดีด่านค้อ   ขออนุญาตเรียนช้ีแจงครับ ในส่วนถนนท่ีว่าการอ าเภอได้ขอรังวัดจะอยู่            
ในความดูแลของอ าเภอ  หากถนนช ารุดทางอ าเภอก็จะของบประมาณมาซ่อมแซม  
แต่ไม่ได้สงวนว่าให้อ าเภอเพียงผู้เดียว ทุกคนหรือหน่วยงานอื่นใช้ได้เหมือเดิมครับ 
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ประธานสภาอบต.   มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยและสอบถามอีกหรือไม่ครับก่อนท่ีจะขอมติ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ กระผมขอน าเรียนเพิ่มเติม ในส่วนนี้                
ผมเห็นด้วยแต่ เรียนถามเพื่อความชัดเจน ตามท่ีท่านได้อธิบายว่าถนนท่ีมีอยู่  
โครงการท่ีเคยเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ทางอ าเภอก็จะประสานงานต่อตามท่ีเข้าใจ  
เพราะต่อไปก็จะเป็นหน้าท่ีของอ าเภอท่ีท่ีจะปรับปรุงและท าถนนเส้นนี้ก็ขอเรียน             
ให้เข้าใจว่าถนนเส้นนี้เป็นการดูแลของอ าเภอเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ขอบคุณ
ครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง   เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ปลัดอบต.
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง  ส.อบต.ม.๒  บ้านสนาม  
ในส่วนของการขอถอนขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ในส่วนของส านักงานเกษตร
อ าเภอเท่าท่ีผมทราบมาแนวเขตอยู่ติดรั้วส านักงานเกษตรอ าเภอ แนวเขตอยู่ติด
รั้วรพ.หรือไม่ ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ 

เกษตรอ าเภอยางสีสุราช   ส าหรับในส่วนพื้นท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ ตามท่ีผมดูแผนท่ีรังวัด  ซึ่งในส่วนท่ี
แนวเขตท่ีติดด้านท่ีติดกับโรงพยาบาลยางสีสุราช  ตามหลักความเป็นจริงก็ติดรั้ว
แนวเขตของโรงพยาบาล  ซึ่งปกติถนนเส้นนี้จะไม่ใช่ถนนสาธารณะ  แต่ว่าอนุโลม
ให้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของเกษตรกร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง ได้สอบถามต่อครับ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลา  ตามท่ีท่านเกษตรอ าเภอได้ช้ีแจง  คือแนวเขตของส านักงานเกษตรถึงรั้ว
โรงพยาบาลแต่อาจจะมีปัญหาตรงท่ีว่าถ้าถนนเป็นของส านักงานเกษตรการ
พัฒนาแนวเส้นนี้ จากจุดตรงโค้ง โรงพยาบาลแล้วก็ถนนทางออกไปบ้านหนองดุม
ซึ่งจะเป็นเส้นทางท่ีชาวบ้านใช้ประจ า ในการออกไปตลาดไม่ทราบว่าทาง
ส านักงานเกษตรสามารถท่ีจะปรับปรุงทางสัญจรให้สะดวกขึ้นหรือไม่ เพราะจาก
นี้ไปไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของอบต.ทางอบต.ไม่สามารถจะเข้าไปพัฒนาถนนเส้นนี้ได้  
ก็อยากให้ส านักงานเกษตรอ าเภอปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

เกษตรอ าเภอยางสีสุราช  เรียนต่อท่ีประชุมว่าในอนาคตทางส านักงานเกษตรอ าเภอจะพยายยามท่ีจะ
ปรับปรุงในส่วนรอบบริเวณส านักงานเกษตรอ าเภอ  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับพี่น้องเกษตรกร  ซึ่งแต่ละปีก็เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากต้น
สังกั ด อยู่ ตลอดเวลา แ ต่ ด้วยข้อจ ากั ดของงบประมาณจาก ต้นสังกั ด                        
อยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ  ซึ่งบางปีก็ได้มาไม่มากบางปีก็
ไม่ได้เลยจะพยายามในการด าเนินด าเนินการให้ดีท่ีสุด ขอบคุณครับ 

นายธวัช  ดีด่านค้อ  ขออนุญาตน าเรียนต่อท่ีประชุมเนื่องจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ          
ราชพัสดุของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีการถอนสภาพกระทรวง                                                         
ทบวง กรมต่างๆจะต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อถอนสภาพแล้ว  
กระทรวงทบวงกรมต่างๆ  เช่น ท่ีว่าการอ าเภอขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อถอนสภาพท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีใช้ร่วมกัน  
แ ต่ เ ป็ น ถ้ า อ ง ค์ ก ร ป ก คร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ นี้                               
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การของบประมาณมาซ่อมแซม  หรือปรับปรุงสถานท่ีต่างๆก็จะขอไปท่ีจังหวัด  
จังหวัดก็จะส่งต่อไปยังกระทรวง  ตามท่ีท่านเกษตรอ าเภอได้เคยน าเรียนไปแล้ว  
ซึ่งตรงนี้สามารถท าได้  จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณวีระพล  ศรีนวล ส.อบต.หมู่ท่ี  ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย   

นายวีระพล  ศรีนวล  เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกฯ
ครับ กระผม นายวีระพล  ศรีนวล  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย  ส าหรับระเบียบ
วาระการประชุม การพิจารณาเพื่อทราบ ข้อ ๑ ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ท่ีน าเข้าสภาใน
วันนี้ กระผมเช่ือมั่นว่าสมาชิกสภาทุกท่านเห็นด้วย เพราะว่าในส่วนราชการต่างๆ 
ว่าจะเป็นท่ีว่าการอ าเภอ  ส านักงานเกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ  โรงพยาบาล
ยางสีสุราช  สถานีต ารวจภูธรยางสีสุราช  ก็เป็นสถานท่ีท่ีให้บริการประชาชน              
อยู่แล้วทุกหน่วยงาน  เพราะฉะนั้นการท่ีน าเรื่องเสนอ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราชเห็นชอบ และรับรองตามกฏหมายเท่านั้น  คงจะไม่มีอะไรท่ี
สมาชิกสภาจะไม่เห็นชอบ  ขอบคุณครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  ขออนุญาตสอบถามหน่วยงานราชการ  เพราะต่อไปในส่วนของการดู
เส้นทางคมนาคม ในการดูแลไฟฟ้าแสงสว่างเมื่อเป็นของหน่วยงานราชการแล้ว
ทางท้องถิ่นเราไม่มีอ านาจเข้าไปดูแลในส่วนนี้ จึงขอสอบถามความชัดเจนของ
สถานีต ารวจภูธรยางสีสุราช แนวเขตตรงนี้รวมเส้นทางนี้ด้วยหรือไม่ครับ 

ผูแ้ทนสภ.ยางสีสุราช บริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์     บริเวณด้านหน้าครับ 
ผู้แทนสภ.ยางสีสุราช  ขอน าเรียนท่ีประ ชุมว่า สถานีต ารวจภูธรยางสีสุราช ต้องขออนุมั ติ

งบประมาณจากส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับ หากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชจะเข้าไปด าเนินการพัฒนาสามารถเข้าไป
พัฒนาได้เลยครับ แต่ถ้าในส่วนถนนด้านหน้าของสถานีต ารวจถ้าจะให้สถานี
ต ารวจน างบประมาณมาพัฒนาคงจะเป็นไปได้ยากครับ แต่ถ้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเข้ามาพัฒนาสามารถเข้ามาพัฒนาได้ครับ และต้ังงบประมาณในการ
พัฒนาไว้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ รายละเอียดในส่วนท่ีจะพัฒนาร่วมกัน  ถ้าเรามี
งบประมาณท่ีจะไปพัฒนาให้ส่วนของเสาไฟฟ้าก็ยิ่งดีตรับ  และขอขอบคุณส าหรับ
ท่ีผ่านมา  ให้ความร่วมมือในการประสานงานเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง  ขอบคุณครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ จากการสอบถามเนื่องจากว่าดูจากรูปโปรไฟล์แผนท่ีแล้ว  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
อบต.ดูแผนท่ีในหน้าสุดท้าย ถ้าน าแผนท่ีของอ าเภอมาเทียบก็จะเห็นว่าระหว่าง
สถานีต ารวจภูธรและด้านข้าง ผมเข้าใจว่าเป็นป่าซึ่งในตรงนี้ไม่เห็นในเรื่อง
เส้นทางผมเลยไม่แน่ใจว่าหลักแนวเขตตรงนี้อยู่ตรงไหนครับ เพราะมันไม่มีในเรื่อง
ของทางสถานีต ารวจเอาไว้  ส่วนของอ าเภอรู้สึกจะมีท้ังหมดหมายถึงว่ารอบ
เส้นทางนี้เป็นของอ าเภอท้ังหมด ถูกต้องท้ังหมด ใช่หรือไม่ครับ 

นายธวัช  ดีด่านค้อ ในส่วนของอ าเภอตรงด่ิงมาถึงก าแพงสถานีต ารวจภูธรยางสีสุราช ยาวมาจนถึง
ข้างหน้ารวมถนนด้วย ครับ ขอบคุณครับ 
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นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ขอให้ท่ีประชุมเข้าใจตรงกันตามท่ีท่านปลัดอ าเภอได้ช้ีแจงนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอเพิมเติมครับ  ก่อนท่ีสภาฯจะได้จะได้ลงมติ เชิญ                    
คุณณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านปลัดอบต.  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้า
ประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ  มณีศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง  ตามท่ีท่าน
ปลัดอบต.ได้สอบถามตามแผนท่ี มันจะมีหลักแนวเขตของโรงพักติดถนนหรือไม่
ครับหรือว่าติดก าแพง  ถ้าติดถนนด้านหน้าก็ไม่ใช่ท่ีสาธารณะของอบต. ถ้าดูตาม
แผนท่ีนะครับ และเส้นทางท่ีมาจากหนองสระแก้วจะเป็นถนนภายในของโรงพัก  
เพราะในแผนท่ีก็เขียนเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ ส่วนทางลาดยางของอบต.                  
เริ่มจากแนวเขต  ๕๒๙  ขึ้นมาถึงปา้ยนอกนั้นเป็นของอ าเภอท้ังหมดและทางด้าน
หลังจากหน้าบ้านผู้ก ากับ ตรงนี้แนวเขต ๓๒๖๔  ก็เป็นทางสาธารณะเช่ือม              
กับทางไปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  และหลักแนวเขตท่ีติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามท่ีท่านปลัดได้สอบถามว่าติดถนนใช่ไหมครับ  ถ้าติดถนนเราจะเข้าไปด าเนิน
พัฒนาไม่ได้ ตามท่ีเรามีโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพราะบริเวณดังกล่าว
เป็นของอ าเภอ  ส่วนท่ีของอบต.ยางสีสุราช คือจากเส้นทางด้านทิศตะวันออกท่ี
ติดกับส านักงานเกษตร  ถึงทางโค้งส านักงานเกษตรตรงข้ามโรงพยาบาลก็ เป็น
ส านักงานเกษตร จึงขอแจ้งให้ทราบตามท่ีปรากฏในแผนท่ีครับ 

ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับก่อนท่ี
เราจะลงมติ   

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา ขอช้ีแจงในการในการลงมติในการขอใช้  ขอถอน  และขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์
ในเขตป่า ให้ขอทีละมติครับ ขอบคุณครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ขออนุญาตประธานสภา  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เพื่อเป็นการกระชับ     
เวลา  ผมนายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  จะขออนุญาตช้ีแจงแบบนี้ครับ  ขอมติครั้งเดียว
ทุกหน่วยงาน  แต่ให้แยกมติเห็นชอบเป็นขอใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตป่า 
และมติเห็นชอบเป็นขอถอนท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตป่า  ขอให้สมาชิกสภาฯ
เห็นชอบเป็นภาพรวมได้ไหมครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายบรรลุ  โพธิ์แสงดา    ขอเชิญโรงพยาบาลยางสีสุราช  และปศุสัตว์อ าเภอเสนอด้วยครับ 

ผู้แทนโรงพยาบาล เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
โรงพยายาลยางสีสุราชก่อสร้างขึ้น เมื่อปี   พ.ศ.๒๕๓๔  ต้ังอยู่บนพื้น ท่ี
สาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าหรับท่ีหลวง  ๒๕๔๙  เนื้อท่ีท้ังหมด  ๓๔  ไร่      
๒ งาน  ๕๒.๗  ตารางวา  ซึ่งท่ีดินแปลงดังกล่าวยังมิได้ด าเนินการแบ่งจัดสรร 
จากรัฐท่ีหลวงสาธารณประโยชน์  เพื่อให้ด าเนินการถูกต้องตามประมวลท่ีดิน  
ทางโรงพยาบาล จึงขอให้จัดสรรโครงการเพื่อใช้ท่ีดินท่ีสาธารณะทุ่งสนามก่อสร้าง  
โรงพยาบาลยางสีสุราชเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ  
และป้องกันโรคการตรวจรักษาสุขสุขภาพ ตึกอาคารภายในโรงพยาบาล                 
ตามรายการดังนี้ 
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๑.ตึกอาคาร 
 ๒.บ้านพักข้าราชการ 

๓.อาคารโรงไฟฟ้า 
 ๔.อาคารโรงรถ ,พัสดุ 

๕.หอพักถังเก็บน้ าประปา  ระบบสูบน้ า 
 ๖.บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
 ๗.อาคารโรงจอดรถ 
 ๘.อาคารตึกพักญาติ 

๙.อาคารผู้ป่วยนอก 
 ๑๐.อาคารผู้ป่วยใน 
 ๑๑.อาคารโรงอาหาร  โรงครัว 
 ๑๒.อาคารแพทย์แผนไทย 

การประชาคม มีมติเห็นชอบให้โรงพยาบาลใช้ท่ีดินเนื้อท่ี  ๓๔  ไร่  
๒ งาน ๕๒.๗  ตารางวา  ตามท่ีขอใช้สถานท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔                 
ณ วัดยางสีสุราช ในการนี้โรงพยาบาลยางสีสุราช  จึงมีมติจากท่ีประชุมสภา
มีมติเห็นชอบให้โรงพยายบาล  ใช้ท่ีดินจ านวนดังกล่าวเพื่อถอดถอนสภาพ
ท่ีดินเพือ่ถอดถอนสภาพที่พิจารณาให้ความเห็นชอบท่ีดินสาธารณประโยชน์
ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขที  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนาม
สาธารณประโยชน์”  เพื่อให้การด าเนินถูกต้องตามประมวลกฎมวลทีดิน
ดังกล่าว 

เกษตรอ าเภอยางสีสุราช ขอช้ีแจงเพิ่มเติม  สาเหตุท่ีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือการ
ขอถอนสภาพ  โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ยางสีสุราช เนื่องจากว่าถ้าหน่วยงานราชการไม่ด าเนินการในส่วนนี้ ใน
อนาคตข้างหน้าจะมีการก่อสร้างอาคารของแต่ละหน่วยงาน  ถ้าไม่
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอน  ก็จะไม่สามารถท่ีจะก่อสร้างได้  ถ้าเราขอ
งบประมาณมาเพื่อด าเนินการก็จะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้                 
จึงต้องด าเนินให้ถูกต้องในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

ปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  ส าหรับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช ก็คงจะเหมือนกันกับท่าน
เกษตรอ าเภอท่ีได้ช้ีแจง เพราะว่าทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอก็ต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งไปแล้ว เพราะว่าเราต้องของบประมาณท่ีสร้าง
ส านัก งาน  ซึ่ ง ติดปัญหา ท่ีการประชาคมหมู่บ้ านและมติ เห็นชอบ                       
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จึงได้ขอให้ท่านพิจารณา
ความเห็นชอบการขอถอนขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ทุ่งสนาม  ส าหรับ
ส านักงานปศุสัตว์  พื้นท่ีท่ีเราขอ  ๕  ไร่  ๑ งาน  ๓๕  ตารางวา  ซึ่งบริเวณ
นี้ก็อยู่ในแผนท่ี  ซึ่งในการวัดโดยเจ้าหน้าท่ีรังวัดของท่ีดินส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอยางสีสุราช  จนถึงรั้วลวดหนามข้างหน้า  ส่วนบริเวณถนนจะเป็นท่ี
สาธารณะของส านักงานปศุสัตว์ก็จะมีอยู่   ๕  ไร่  ๑  งาน  ๓๕  ตรว.ท่ีต้ัง
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ส านักงานเกษตรอ าเภอยางสีสุราช ฟาร์มสาธิต แปลงสาธิตผลิตอาหารสัตว์ 
ส าหรับแจกจ่ายเกษตรต าบลยางสีสุราช    

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ขอบคุณท่านปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราชครับ  ต่อไปก็ขอเชิญส านักงานเกษตร 
    อ าเภอได้ช้ีแจงครับ 
เกษตรอ าเภอยางสีสุราช เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน  ส าหรับส านักงานเกษตรท่ีขออนุญาตจ านวนพื้นท่ี  ๑๒  ไร่  ๒ งาน  
๘๕ ตรว.ตามท่ีทางรังวัดท่ีดินได้ออกมารังวัด  ซึ่งในส่วนของส านักงาน
เกษตรอ าเภอปัจจุบันมีอาคารที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว ดังนี้  
๑.อาคารส านักงาน   
๒.โกดังส านักงาน   
๓.บ้านพักข้าราชการ 
๔.โรงจอดรถ 

ซึ่งในอนาคตถ้าไม่มีการด าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องในส่วนนี้ ก็ไม่
สามารถท่ีจะก่อสร้ าง ไม่ว่ าจะ เป็นถนนหรือรั้ ว   หรืออาคารต่างๆ                       
ก็ไม่สามารถท าได้  จึงจ าเป็นต้องขออนุญาต ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้ขอถอน และอนุญาต
เข้าท าประโยชน์ป่าท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  
เลขที  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์” แล้วส านักงาน
เกษตรอ าเภอยางสีสุราชจะท าหนังสือขออนุญาตส านักงานทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดขอนแก่นต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ขออนุญาตสอบถามท่านเกษตรอ าเภอครับ  จุดตรงนี้สามเหล่ียมรวมพื้นท่ี
ของเกษตรด้วยหรือไม่ครับ 

เกษตรอ าเภอยางสีสุราช ตรงนี้ไม่รวมครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ แนวเขตสามเหล่ียมรวมคลองด้วยไหมครับ 

เกษตรอ าเภอยางสีสุราช ใช่ครับรวมคลองน้ าด้วยแต่ตามหลักความเป็นจริง  ปัจจุบันจะมีการลุกล้ า
จากเกษตรกรข้างเคียงในการลุกล้ าพื้นท่ีตามแนวเขตแต่ยังอนุโลม            
ให้เกษตรกรท านาอยู่  ท่ีจริงในส่วนท่ีแนวเขตรังวัดจะเลยสามเหล่ียมท่ีมี
แนวเขตตรงนั้นครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ประเด็นท่ีอยากให้ท าความเข้าใจร่วมกัน  ขอเชิญผู้อ านวยกองช่างได้อธิบาย
ว่าสามเหล่ียมตรงนี้คือตรงไหนครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วน
ราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายณัฐวุฒิ  มณีศรี  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ตามท่ีกระผมได้เดินส ารวจแนวเขตสาธารณะของ
ส านักงานเกษตรถึงริมถนน พื้นท่ีสาธารณะจะอยู่ถัดจากถนนประมาณ                  
๖  เมตร แต่ยังมีกรณีพิพาทอยู่ส่วนของอบต.จะมีพื้นท่ีจากจุดมุมต้นฉ าฉา 
จากร่อ งน้ า ไปคลองเกษตรแ ต่ตอนรั ง วัดยั ง ไม่มีพื้ น ท่ีสาม เห ล่ียม                  
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เพราะว่าท่ีสาธารณะอบต.อยู่แปลงนา  แต่คันคูเป็นของเกษตรตามท่ีได้
รังวัดนะครับส่วนของอบต.อยู่ในพื้นท่ีนาประมาณ  ๖ เมตร 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ สรุปคือพื้นท่ีสามเหล่ียมเป็นของส านักงานเกษตร คลองเป็นของส านักงาน
เกษตรอ าเภอ  ต่อไปขอเชิญสถานีต ารวจภูธรยางสีสุราชได้เสนอครับ 

ผู้แทนสภ.ยางสีสุราช ส าหรับสถานีต ารวจภูธรยางสีสุราชก็ขอใช้พื้นท่ีจ านวน  ๑๖  ไร่  ๑  งาน  
๓๔  ตรว.สถานท่ีอาคารก็มีบ้านพักผู้ก ากับ  บ้านพักข้าราชการต ารวจ                
บ่อน้ า  ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลือก็ได้ใช้พื้นท่ีท า โครงการโคกหนองนาโมเดล                   
รวมท้ังหมด  ๑๖  ไร่  และสถานีต ารวจภูธรยางสีสุราชไม่ใช่นิติบุคคล                 
ในการของบประมาณก่อสร้างต่างๆก็มีแต่กรมจัดสรรให้  จึงต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ มีหน่วยงานใดบ้างครับท่ียังไม่ได้เสนอขอใช้พื้นท่ี 

นายธวัช  ดีด่านค้อ เรียนผู้เข้าประชุมทุกท่าน  ในส่วนของว่าการอ าเภอ  เนื้อท่ีท่ีขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  จ านวน  ๖๔  ไร่  ๓  งาน  ๘  ตรว.  ประกอบ
ไปด้วย 

  ๑.สนามฟุตบอล 
  ๒.สระน้ า 
  ๓.อาคารที่ว่าการอ าเภอ 
  ๔.หอประชุม 
  ๕.อนุสาวรีย์ ร.๕ 
  ๖.อนุสาวรีย์พระสีสุราช 
  ๗.พิพิธภัณฑ์ขอนยางใหญ่ 
  ๘.บ้านพักนายอ าเภอ 

๙.บ้านพักข้าราชการ 
๑๐.ส านักงานท่ีดินอ าเภอ   
ซึ่งอนาคตอาจจะของบประมาณเพื่อมาก่อสร้างท่ีว่าการหลังใหม่  

ซึ่งจะเป็นแปลนอาคารที่ว่าการจริงของท่ีว่าการอ าเภอยางสีสุราช ซึ่งอาคาร
ท่ีว่าการหลังนี้เป็นแปลนอาคารกิ่งอ าเภอและก็จะมีอาคารกองร้อยอส. 
รวมถึงก่อสร้างบ้านพักข้าราชการในอนาคต จึงเรียนในท่ีประชุมเพื่อโปรด
ทราบ ครับ ขอบคุณครับ 

นายบรรลุ  โพธิ์แสงดา  มีสมาชิกสภาฯท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่  ถ้ามีข้อสงสัยอยู่ก็ขอเชิญเสนอ 
(ท าหน้าท่ีแทนประธานสภา) ครับ  ซึ่งท่านก็คงจะเข้าใจดีว่าในเหตุและผลท่ีหัวหน้าส่วนราชการ ได้เสนอ

น าเรียนการขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ทุ่งสนาม 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย หรือเสนออีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมจะ

ขอมติท่ีประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ การ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการขอใช้  ขอถอน และอนุญาตเข้าท าประโยชน์ป่าท่ีดิน
ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ต า ม ห นั ง สื อ ส า คั ญ ส า ห รั บ ท่ี ห ล ว ง                          
เลขที  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์”  แยกเป็นมติดังนี้ 
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๓.๑.1  การขอถอนท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ี
หลวง  เลขท่ี  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์” 

 ๓.๑.2  การขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  
เลขท่ี  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์” 
๓.๑.3  การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตประป่าตามหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนามสาธารณประโยชน์” 
ขอมติเห็นชอบโดยการยกมือ ครับ 
 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ เรื่อง ๓.๑ การพิจารณาการขอถอนท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่งสนาม
สาธารณประโยชน์” ประกอบด้วย  ท่ีท า การอ า เภอยาง สี สุ ร าช ,สถานี
ต ารวจภูธรยางสีสุราช,ส านักงานเกษตรอ าเภอยางสีสุราช,โรงพยาบาล
อ าเภอยางสีสุราช,ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช 
ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 

     รับรอง    19 เสียง 
     ไม่รับรอง     0 เสียง 

    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
 
 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ เรื่อง ๓.๑ การพิจารณาการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตาม
หนัง สือส าคัญส าหรับ ท่ีหลวง เลขท่ี   ๒๕๑๔๙  แปลง “ ทุ่งสนาม
สาธารณประโยชน์” ประกอบด้วย  ท่ีท า การอ า เภอยาง สี สุ ร าช ,สถานี
ต ารวจภูธรยางสีสุราช,ส านักงานเกษตรอ าเภอยางสีสุราช,โรงพยาบาล
อ าเภอยางสีสุราช,ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช 
ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 

     รับรอง    19 เสียง 
     ไม่รับรอง     0 เสียง 

    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 

 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ เรื่อง ๓.๑ การพิจารณาการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
ประป่าตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ๒๕๑๔๙  แปลง “ทุ่ง
สนามสาธารณประโยชน์”ประกอบด้วย ท่ีท าการอ าเภอยางสีสุราช,สถานี
ต ารวจภูธรยางสีสุราช,ส านักงานเกษตรอ าเภอยางสีสุราช,โรงพยาบาล
อ าเภอยางสีสุราช,ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยางสีสุราช 
ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 

     รับรอง    19 เสียง 
     ไม่รับรอง     0 เสียง 

    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ขอเชิญเจ้าหน้าช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ครับ 

นายธนกร  จันทร์แสงค า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนยางสีสุราช  และหัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพ                  
ทุกท่านครับ กระผมนายธนกร  จันทร์แสงค า  หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช ส าหรับเรื่องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๖๑และตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา      
๖๙/๑พระราชบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๔๕/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ ๑๘  ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง                 
ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 
25๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ   
เป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้    

ประธานสภาฯ  ท่ีจบลงไปแล้วนั้นเป็นระเบียบท่ีเกี่ยวข้องขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราชได้เสนอญัตติครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสีสุราช ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ 
– 25๗๐)  

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561  โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1๓                 
(พ.ศ.256๖-2๕๗๐) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม/แผนพัฒนาอ าเภอยางสีสุราช 
/ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ท้ังในด้านเนื้อหาสาระ  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  
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เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วง
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ตลอดจนการพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ข้อระเบียบ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา ๖๙/๑  พระราชบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา  ๕๐  
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๔๕/๑และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ ๑๘  ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น                
กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ก่อนปีงบประมาณถัดไป  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.256๖ – 25๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 
จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขอได้โปรดเสนอต่อ
ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ได้เสนอญัตติ 3.๒ 
เรื่องเสนอเพื่อตพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๖๑                            
ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอครับ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 

นายณัฐวุฒิ  มณีศรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ  มณีศรี  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ส าหรับเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)กระผม                
ได้ตรวจดูแล้ว ในการจัดหมวดหมู่ แผนงาน ยังดูสับสน ท าให้เข้าใจยาก ขอฝาก
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ได้แก้ไขใสส่วนนี้ด้วยครับ ขอเรียนเพิ่มเติมกระผมขอให้สมาชิก
สภาฯ ได้ตรวจสอบโครงการแต่ละหมู่บ้านว่ามีส่วนใดผิดท่ีต้องแก้ไขหรือไม่                       
ถ้ามีส่วนใดท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอให้แจ้งในท่ีประชุมครับ  เจ้าหน้าท่ีจะได้แก้ไขให้
ถูกต้องครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์    ขอน าเรียนในส่วนของประเด็นของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แผนก็คือการคิดล่วงหน้าว่า ๔ ปีข้างหน้าว่าชุมชนในพื้นท่ีจะท าอะไรบ้าง ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นโครงการเลยทีเดียว  เพราะในการท่ีจะท าโครงการมันก็จะเรื่อง
ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี  แต่ว่าหลักการคือเป็นภาพความฝัน                
ในอนาคตอีก ๔ ปี ข้างหน้า ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเรา
อาจจะไม่ท าก็ได้ท้ังนี้และท้ังนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีมีก็ขอท าความเข้าใจไว้               
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กับสมาชิกทุกท่านครับ ขอน าเรียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมในกรอบของแผน
ในภาพรวม  เราก็มีการเก็บรายละเอียดเพื่อจัดท ากรอบวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสีสุราช ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว  วิ สัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล“น้ าดี  มั่ งมี   สีเขียว  
ปลอดภัย”  ภาพท่ีต้องการให้ต าบลยางสีสุราชเกิดขึ้น ในอีก ๔ ปีข้าง คือ พันธกิจ              
ก็คือ  ค าว่าน้ าดี  คือมีการพัฒนาเรื่อง   
๑.เรื่องโครงข่ายน้ าและปรับปรุงแหล่งน้ า   
๒.การพัฒนาด้านศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร  
๓.ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น   
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  บุคลากร  การเรียนการสอนทุกรูแบบท้ังในภาพและ
นอกระบบ  รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ   
๕.ส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
๖.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ก็จะมีการยกระดับของการ
พัฒนาชีวิต  ในเรื่องชองความปลอดภัยและในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนามี
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑.ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓.ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔.ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา 
๕.ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖.ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
๗.ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   

ในกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งเราก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
แผนการกระจายอ านาจ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบหมายและตี
กรอบมาให้อปท.เรียบร้อยแล้วท้ัง ๗  ยุทธศาสตร์ด้านแนวทางการพัฒนาบัญชี
โครงการก็อยากให้สมาชิกสภาได้พิจารณาตรวจดูโครงการหมู่บ้านของท่านว่าใน
ชุมชนท่ีเราอยู่ควรจะมีอะไรเติมเต็มอะไรบ้าง  ซึ่งในครั้งนี้เราไม่มีการจั ดเวที
ประชาคมหมู่บ้านเนื่องจากติดของเรื่องสภานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  
๒๐๑๙  ถ้ามีอะไรบกพร่อง  หรือมีอะไรท่ีจะเพิ่มเติมก็จะพิจารณาเพิ่มเติมโครงการ
ให้บรรจุไว้ในแผน เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์  ล าดับ
ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาและซักถามหรือมีอะไรท่ีจะเพิ่มเติม        
ขอเชิญครับ 

นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   กระผม                        
นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา ส.อบต.ม.๘  บ้านหนองหน่อง  ในส่วนของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๗) ม.๘ มีตกหล่นอยู่หลายโครงการ คือถนนดิน                          
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จ านวน ๒  เส้น ท่ีมีในแล่มแผนฉบับนี้ส่วนมากจะเป็นโครงการเดิมส่วนโครงการ               
ไม่มีถ้ากระผมขอเพิ่มเติมโครงการจากท่านผู้บริหารได้หรือไม่ครับ  

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  ในรอบนี้ถ้าเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถเพิ่มเติมได้ครับ
เพราะว่าเราไม่ผ่านประชาคม 

นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา  ขอบคุณครับ  ส าหรับโครงการท่ีกระผมขอเพิ่มเติมเป็นโครงการท่ีมีความ
จ าเป็นเร่ง  ซึ่งมีจ านวน  ๒  โครงการดังนี้  

 ๑ โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ม.๘ บ้านหนองหน่อง ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  
ยาว ๔๐๐ เมตร  เส้นทางจากแยกเล้ียวซ้ายออกไปบ้านโคกม่วง  ต าบลบ้านกู่        
1.บริเวณตรงนี้ยังเป็นท่ีสาธารณะ ยังไม่ได้เป็นถนนซึ่งชาวบ้านม.๘และ ม.๑๑                     
ได้ประชุมประชาคมร่วมกันว่าอยากให้ตัดเป็นถนน เนื่องจากท่ีผ่านมาประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา  จึงขอเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวด้วยครับ 

 ๒.โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ม.๘  บ้านหนองหน่อง  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร
ยาว  ๔๐๐  เมตร  จากนานายบรรจง  มนตรีประสงค์ ถึงนานางบุญมา  ค าภาไพร
(เช่ือมต่อจากถนนเส้นโครงการท่ี๑) ซึ่งในแผนเป็นโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก      
ซึ่งถนนมีพื้นท่ีไม่ใหญ่มาก จึงไม่พอท่ีจะลงหินคุลกขอเปล่ียนเป็นก่อสร้างถนนยกร่อง
พูนดินแล้วค่อยลงหินคลุกตามล าดับ ขอบคุณครับ 

นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์  ขออนุญาตเสนอกติกาในท่ีประชุมทราบครับ ส าหรับสมาชิกสภาท่านใด            
จะเสนอเพิ่มเติมโครงเพื่ อบรรจุไว้ ในแผนสามารถเพิ่มไ ด้หมู่บ้านละไม่ เกิน                        
๓  โครงการครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ  คุณวิลาวัลย์  อันทะโคตร  ครับ 
นางวิลาวัลย์ อันทะโคตร  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยาง              

สีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉัน  นางวิลาวัลย์  อนัทะโคตร  ส.อบต.ม.  ๖  
บ้านหนองแปน  ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๗) ให้ท่านสมาชิก
สภาฯเปิดไปหน้า ๓๙ ล าดับ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ บ้านหนองแปน ถึงบ้านหูลิง            
ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ในส่วนนี้ดิฉันขอปรับให้แก้ไขเป็นกว้าง  ๔  เมตร  เพราะว่า
ถนนบางช่วงแคบกลัวมีปัญหาในการก่อสร้าง และขอแก้ไขรายละเอียดในหน้าท่ี  ๔๐  
ล าดับท่ี  ๑๐  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  จากสามแยกหน้าบ้านนางนิยม  ต้ังใจ ถึงบ้านแวงใหม่  ขอแก้ไขให้ใส่ช่ือ
ตามท่ีเสนอข้างต้นด้วยคะ  ในเล่มแผนไม่มีช่ือจุดเป้าหมายว่าจากไหน  ขนาดกว้าง  
ยาวเท่าเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กระผมนายไพรัช  
หวังเหนี่ยวกลางส.อบต.ม.๒ บ้านสนาม ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านเปิดไปหน้า  ๖๖  
ยุทธศาสตร์ ท่ี   ๑  แผนงานด้านก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ของหมู่ ท่ี   ๒                        
มี ๗  โครงการ 
-โครงการท่ี  ๑  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  จากหนองโนถึงหนองทับช้าง  
แก้ไขเปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน  (เป้าหมายคงเดิม) 
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 -โครงการท่ี  ๓  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  จากเส้นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ถึงหน้าโรงพยาบาล   ให้ตัดออก  เนื่องจากซ้ าซ้อนกับโครงการของอ าเภอ 

 และขอเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน  จากบ้านนายสมบัติ  ดีสมศักด์ิ  
ถึงบ้านนางละดี  กวดนอก   

 ต่อไปเป็นแผนงานด้านขุดลอกแหล่งน้ า อยากให้ระบุรายละเอียดของเป้าหมาย                
ให้ชัดเจนเช่น แนวเขตหรือฝังรั้ว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ  คุณทองสุข  ปิติธาโน ครับ 
นายทองสุข  ปิติธาโน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   กระผม                   
นายทองสุข  ปิติธาโน  ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของหมู่ท่ี ๓                     
บ้านหนอกกอก  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  จากนา  
นายจันดา  ถึงนานายสากล  ปิดตาระโพธิ์  ขอเปลี่ยนเป็น  โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก จากส่ีแยกห้วยกอก ถึงนานายนายสากล  ปิดตาระโพธิ์ ยาว 1,200  เมตร   
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ  คุณสมปอง  แขนงแก้ว  ครับ 
นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนาย
สมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.๒  บ้านสนาม  กระผมขอเพิ่มเติมโครงการปรับปรุง
ถนน คสล.โดยเสริมผิวจราจร  ๑๐ เซ็นติเมตร  ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๕๐  
เมตร  ขอบคุณครับ 

นายสมพร  ยอดไธสง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กระผม  นายสม
พร  ยอดไธสง  ส.อบต.ม.๔  บ้านกุดตะเข้  ขอเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จากหน้าบ้านนางสมพร  ดอนไธสง ไปถึงส่ีแยกบ้านหนองคู
ต าบลหนองกุง  อ าเภอนาเชือก  ยาวประมาณ  ๑๐๐  เมตร  เนื่องจากไม่มีในแผน
ครับ 

นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลยาง สี สุร าช หั วหน้ า ส่วนราชการทุกท่าoดิฉั น                       
นางจันทร์ธิมา  นนทะสี  ส.อบต.ม.๙  ขอเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนคสล. เสริม
ผิวจราจร  ซอยข้างโรงไฟฟ้า 

นายไพรัช  หวังเหนี่ยวกลาง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   กระผม                    
นายไพรัช หวังเหนี่ยวกลาง ส.อบต.ม.๒ บ้านสนาม ขอเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซม        
ร่องระบายน้ า จากหน้าบ้าน นางหนูจันทร์  ปินะถา  ถึงบ้านนายค าไพร  แดงจ าปา   
ยาว  ๑๖๐  เมตร 

นายฉวี  แสงประเสริฐ    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กระผมนายฉวี         
แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.๕  บ้านแวงยาง ขอเพิ่มโครงการจ านวน  3 โครงการ               
ดังนี้ 
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๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายสันต์  กองหนองงู ไปถึงต าบลนาภู   
ยาว  ๓๐๐  เมตร  
๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากทางแยกไปบ้านกุดตะเข้  ถึงนานายสมจิต   
ยาว  ๓๐๐  เมตร 
๓.โครงการก่อสร้ างถนน คสล.เส้นด้านหลังโรงเรียนแวงยาง(เลยสะพาน)                       
ไปบ้านหนองกอกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร   

นายสิม  ปิดตาทะเนา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   กระผม                    
นายสิม  ปิดตาทะเนา  ส.อบต.ม.๘  บ้านหนองหน่อง  ขอเพิ่มโครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  จากถนนแยกนายประเสริฐ  ถึงห้วย  วังอะลาง  ยาว  ๗๐๐  เมตร  

นายสมพงษ์  ปิดตานัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   กระผม                
นายสมพงษ์ ปิดตานัง ส.อบต.ม.๑๑ บ้านหนองวัด กระผมขอเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนของม.๑๑ ครับ  ขอให้ผู้บริหาร ผอ.กองช่างหรือผู้ท่ีมีส่วนข้องได้กรุณา                
ได้ออกตรวจสอบและด าเนินแก้ไขถนนจากสามแยกหน้าบ้านนายสงวน  ซึ่งถนนพัง  
ช ารุดและได้เคยแก้ไขไปแล้ว แต่เนื่องจากถนนมีความสูงมากพอเวลาฝนตกจึงเกิดน้ า
ท่วมขังเป็นจ านวนมากฝากให้ช่างได้ด าเนินการแก้ไขด้วยครับ  

นางจุฬาลักษณ์  ปิดตานะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา 
   องค์การบริหาร ส่วนต าบลยาง สี สุราช หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉัน                         
   นาง จุฬา ลักษณ์ ปิดตานะ  ส.อบต.ม .๓ บ้านหนองกอกขอเพิ่ ม โครงการ                        
   จ านวน  ๒  โครงการ  ดังนี้๑.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า  จากนานางพรมมา                  
   ข้ามไปยังนานายสวัสด์ิ  จันที ๒.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(ข้างล าห้วยกอก) 
   จากนานายบัวลี  พรมวิเศษ  ถึงนานายสมัย  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร 

นายด ารง  ปิดตานัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กระผมนายด ารง
ปิดตานัง  ส.อบต.ม.๑ ขอแก้ไขรายละเอียดของเป้าหมายโครงการก่อสร้างถนน    
ยกร่องพูนดิน ม.๑ จากนานางหนูไกล  ถึงหนองโพดให้แก้ไขจาก “นางหนูไกล”  
เป็นนายหนูไกล หน้า ๖๕ ครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว  เรียนปรึกษาท่ีประชุมสภาฯเรื่องลงหินคลุก ถนนตรงสันฝายห้วยหนองกอก
ท่ีมีบ้านอยู่ ๔-๕  หลัง  ซึ่งชาวบ้านหมู่ท่ี  ๙  ได้สอบถามมา ไม่ทราบว่าทางอบต.
จะสามารถเข้าไปด าเนินการลงหินคลุกให้ได้หรือไม่ครับอยู่ในเขตของหมู่ท่ี  ๙  กว้าง  
๔๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร 

 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ สามารถด าเนินการได้ครับ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ก่อน 
 

พักการปะชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

ประธานสภาแจ้งเร่ิมประชุมช่วงบ่าย  ๑๓.๓๐  น. 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีก  

กระผมจะขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาโดยการยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม เรื่อง ๓.๒ เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓)               
พ.ศ.๒๕๖๑  
  ท่ีประชุมท้ังหมด   20  เสียง 

     รับรอง    19 เสียง 
     ไม่รับรอง     0 เสียง 

    งดออกเสียง     1 เสียง (นายชรินทร์ฯ ประธานฯ) 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลยางสีสุราชทุกท่านไดเสนอครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาครับ 
นายบรรลุ  โพธิ์แสงดา      สอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์โคกหนอง

เด่ินว่าได้ด าเนินการแก้ไขหรือยัง 
นายฉวี  แสงประเสริฐ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายฉวี         
แสงประเสริฐ  ส.อบต.ม.๕ บ้านแวงยาง กระผมขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ าเนื่องจากเกิดการช ารุดตรงส่ีแยกเป็นจุดอันตรายอยากให้ท าเป็นเป็นโครง
เหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรงคงทนไม่แตกไม่ช ารุดง่าย ฝากประธานสภาและคณะ
ผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสิม  ปิดตาทะเนา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภาองค์                      
การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสิม ปิดตา              
ทะเนา  ส.อบต.ม.๘ บ้านหนองหน่อง  กระผมขอเสนอและปรึกษาหารือท่ีประชุม
เรื่องท่ี ๑ เรื่องขยะติดเช้ือไปเผาท่ีเมรุวัด หมู่ ท่ี  ๘  ผมคิดว่ามันท าให้เกิดความ
สกปรก เนื่องจากวันนั้นมีชาวบ้านเสียชีวิตและสัปเหร่อได้ไปท าความสะอาด                  
เพื่อเตรียมสถานท่ีพบว่าในเตาเผามีความสกปรกมาก กระผมอยากให้มีการหมุนเวียน
เปล่ียนสถานท่ีในการเผาบ้าง เนื่องจากเกิดปัญหามลภาวะพิษ  จึงขอฝากไปยัง
ผู้บริหารแจ้งไปยังโรงพยาบาลอ าเภอยางสีสุราชเรื่องการจัดการขยะติดเช้ือให้ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีน าขยะติดเช้ือว่าหลังจากเผาแล้วให้ท าความสะอาดให้เรียบร้อยและให้
ตรวจดูด้วยว่าขยะเผาไหม้หมดหรือไม่และให้ฉีดยาฆ่าเช้ือด้วยเรื่องท่ี ๒ ขอความ
อนุเคราะห์ดิน  ๓  รถ  และหินลูกรัง  จ านวน  ๓  รถ  เพื่อซ่อมแซมถนนเส้นทาง
จากบ้านหนองหน่องไปถึงห้วยวังอะลางท่ีผ่านมาฝนตกน้ าไหล  เซาะข้างทาง                   
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ท าให้ถนนช ารุด  เพื่อไปถมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  เพราะว่า  อีก  ๒  เดือนข้างหน้า
ประชาชนก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยว  เพื่อความปลอดภัยชาวบ้าน ขอฝากประธานสภาไปยัง
ผู้บริหารด้วยครับ 

 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเสรีชัย  ปิติทะโน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายเสรี     
ปิติทะโน ขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องท่ีสมาชิกสภาฯ ม.๘ ได้เสนอปัญหาการเผาขยะติด
เช้ือของขยะอันตรายขยะเป็นพิษจริงๆ ได้มีประกาศจากเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งขอความอนุเคราะห์มาว่าให้ทุกวัดท่ีเมรุสามารถเผาได้แต่ว่าในส่วนของขยะติดเช้ือ
น่าจะเป็นขั้นตอนอยู่กับสัปเหร่อท่ีรับผิดชอบ แต่จะให้ทางโรงพยาบาลอ าเภอยาง                
สีสุราชมารับผิดชอบมันคงเป็นเรื่องยาก ซึ่งในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
นายอ าเภอยางสีสุราชก็รับทราบตามประกาศของเจ้าคณะจังหวัด ในการขอความ
อนุเคราะห์จากวัดทุกวัดท่ีมีเมรุให้วัดท าการเผาขยะติดเช้ือและเผาศพท่ีเสียชีวิต               
จากโรคโควิด  ๑๙  ซึ่งมีหลายวัดท่ีไม่ยอมรับศพท่ีเสียชีวิตจากโรคโควิด  ๑๙                 
จึงท าให้เกิดปัญหาในการเผาศพในแต่ละหมู่บ้าน และชุมชนท่ีไม่ยอมรับให้คนท่ี
เสียชีวิตจากโรคโควิด ๑๙ ทางเจ้าคณะจังหวัดจึงได้ออกเป็นประกาศจังหวัดจากเจ้า
คณะจังหวัดมหาสารคามขอความอนุเคราะห์ให้เผาศพ  เรื่องนี้ถึงเราจะขอความ
ร่วมมือไปยังโรงพยาบาลอ าเภอยางสีสุราช  ก็คงไม่พ้นความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  จึงขอช้ีแจงว่าการเผาขยะไม่ว่าจะติดเช้ือหรือไม่ติดเช้ือ  
หรือว่าการท่ีท าให้สถานท่ีเผาให้สะอาด  อันนี้ผมมองว่ามันขึ้นผู้ท าหน้าท่ีนั้นมากกว่า   
ขอช้ีแจงตามประกาศของเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ขอบคุณครับ 

นายเสรีชัย  ปิติทะโน   ส าหรับเรื่องท่ีท่านรองประธานสภา  ท่านบรรลุ  โพธิ์แสงดา  ได้สอบถาม
การดูแลท่ีดินสาธารณประโยชน์โคกหนองเด่ิน  ซึ่งท่ีผ่านมาก็ได้มีเรื่องร้องเรียน     
เรื่องบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์โคกหนองเด่ินไปยังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ                    
ยางสีสุราช กระผมและนิติกรหัวหน้าส านักปลัดได้ลงพื้นท่ีออกตรวจสอบร่วมกับ
สมาชิกสภาฯผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านซึ่งมีประเด็นการร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ “แปลงโคกหนองเด่ิน”โดยได้ท าความเข้าใจ
กับผู้ท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดเขตพื้นท่ีสาธารณะว่าไม่ให้เข้าท าประโยชน์หรือบุกรุกหรือ
สาธารณะ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นท่ีและรับทราบแนวทางค าแนะน า
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดี และในโอกาสต่อไปกระผมจะท าหนังสือแจ้งการด าเนินการ
ไปยังบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ เชิญคุณวีระพล  ศรีนวล ครับ 

นายวีระพล  ศรีนวล   กระผมขอเพิ่มเติมส าหรับปัญหาการเผาขยะติดเช้ือท่ีท่าน  ส.อบต.                      
สิม  ปิดตาทะเนา ได้เสนอเรื่องการก าจัดขยะติดเช้ือ ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาให้กับ            
ชุมชุนบ้านหนองหน่อง ซึ่งขอกระผมเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าว คือ                  
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ให้แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีการก าจัดขยะติดเช้ือ  
ให้ก าชับเจ้าหน้าท่ีเรื่องในการเผาขยะติดเช้ือหลังจากท าการเผาแล้ว  ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ให้ตรวจดูความเรียบร้อยด้วยว่าเผาไหม้หมดหรือไม่  และให้ท าความสะอาดสถานท่ี
เผาให้เรียบร้อยทุกครั้ง  ขอบคุณครับ 

 
นายสิม  ปิดตาทะเนา   ส าหรับเรื่องการเผาขยะติดเช้ือท่ีผมได้เสนอปัญหาไปนั้น  ไม่ใช่ว่าผมไม่

อยากให้น าไปเผาท่ีวัดบ้านหนองหน่องนะครับ  แต่ผมต้องการอยากเสนอว่าให้มีการ
หมุนเวียนกันในการเผาสถานท่ีอื่นบ้าง และหลังจากเผาเสร็จแล้วก็อยากก าชับ
เจ้าหน้าท่ีให้ท าความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกและปัญหาตาม  
มาขอบคุณครับ 

 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   ขออนุญาตช้ีแจง  เรื่องการเผาขยะติดเช้ือท่ีท่านส.อบต.สิม  ปิดตาทะเนา  

เสนอว่ามีปัญหาเรื่องการเผาไม่หมด ท าให้เกิดความสกปรกในการประชุมหัวหน้า
ราชการในครั้งต่อไป กระผมจะน าเรียนในท่ีประชุมในเบื้องต้นไปก่อน ถ้าโดยหลัก
แล้ว  เช้ือโรคโดนไฟโดนความร้อนก็คงไม่มีปัญหาของเรื่องเช้ือโรคแล้วแต่ในเรื่อง          
ของความห่วงใยและความปลอดภัยกระผมจะประสานทางโรงพยาบาลยางสีสุราชให้
ครับ  เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของขยะติดเช้ือ  ขอบคุณครับ 

 
นายบุญเพ็ง  ย าบันกึ   ดิฉันขอขอบอนุญาตฝ่ายบริหารท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องน้ าท่วม  

ขอบคุณท่านปลัด  ท่านก านันได้ออกไปดูแล  ขอบคุณค่ะ 
 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ตลอดระยะเวลา  
๒  ปี  ท่ีกระผมได้มีโอกาสได้อยู่กันกับพี่น้องสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน  ในโอกาสนี้
กระผมก็ขอกล่าวค าขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือประคับประคององค์กรให้
เจริญก้าวหน้าเดินทางมาตลอดรอดฝ่ังจนมาถึงทุกวันนี้  ในการก้าวมาก็มีทุกรูปแบบ
มีท้ังสนุกท้าทายหลายส่ิงหลายอย่าง ผมเช่ือว่าทุกท่านท่ีอยู่ตรงนี้ก็คงไม่ได้เข้ามาท า
หน้าท่ีทุกท่าน  เนื่องด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนสมาชิกซึ่งผมก็เช่ือว่าภายใต้   
การอยู่ด้วยกันก็ได้ส่ิงดีๆในกับบ้านเมืองหลายส่ิงพอสมควรท้ังในเรื่องการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์บ้านเมืองการท าเส้นทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้านในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณ
ทุกท่านมีให้ความเมตตาและขอบคุณท่ีให้ความเมตตาเจ้าหน้าท่ี  ขอบคุณครับ 

 
นายวีระพล  ศรีนวล   เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  ขอให้ท่านปลัดได้ช้ีแจง

เรื่องการหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 
 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   ส าหรับสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งคาดว่าจะมีประกาศให้มี

การรับสมัคร  ในวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๖๔  จากนั้นก็จะมีการรับสมัครรับเลือกต้ัง             
ในวันท่ี  ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔ ในส่วนของการเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ
สมัครรับเลือกตั้งนั้น ในวันรับสมัครส าหรับใครท่ีมาสมัครก่อนแปดโมงเช้าก็จะได้จับ
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บัตรคิว  การยื่นใบสมัครก่อนหลังตรงนี้ส าคัญสมมุติว่าท่านยื่นใบหลักสมัครคนแรก
แต่ถ้าหลักฐานท่านเตรียมมาไม่ครบ เจ้าหน้าท่ีก็ไม่สามารถรับสมัครท่านได้แทนท่ี
ท่านจะได้หมายเลข  ๑ แต่ท่านต้องกลับไปเตรียมเอกสารเพื่อมายื่นใหม่ให้ครบตามท่ี
ระบุในประกาศก็จะท าให้ท่านเสียเวลาในตรงนี้ เพราะฉะนั้นเอกสารส าคัญท่ีต้อง
เตรียมอย่างแรก คือใบรับรองแพทย์  ซึ่งสามารถขอได้ท่ีโร งพยาบาลของรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชนในใบรับรองแพทย์ต้องระบุด้วยว่าท่าน ๑.มีร่างกายท่ีแข็งแรงแรง  
ไม่เป็นโรคต้องห้าม  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ๒.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้  
หลักฐานอันนี้เป็นเรื่องใหม่ส าหรับหลายๆท่าน  ถ้าท่านได้ยื่นท่ีสรรพากรก็ให้ท่านไป
ขอหลักฐานการเสียภาษี ได้ ท่ีสรรพากร ๓ ปี  ย้อนหลังปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2            
และปี ๒๕๖๑ แต่ถ้าท่านใดมีเงินได้ ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะยื่น ก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่าน
กรอก ส่วนในเรื่องหลักฐานอื่นๆค่อยดูประกาศการรับสมัครจะได้ชัดเจนครับ                
หรือถ้าไม่เข้าใจมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมท่านรองปลัด หัวหน้าส านักปลัด  
หรือนักจัดการงานท่ัวไปได้ครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายวีระพล  ศรีนวล   สอบถามเรื่องการแต่งกายในการประชุมการมอบนโยบายของนายอ าเภอ  

ในวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ ให้แต่งกายในการประชุมด้วยชุดอะไรครับ 
นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์   ขอแจ้งท่ีประชุมว่าในการประชุมมอบนโยบายของนายอ าเภอ ในวันท่ี                

๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ ให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพครับ 
 
นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช  สมาชิกสภา

อ ง ค์ก าร บริ ห า ร ส่ วน ต า บลยา ง สี สุ ร า ช   หั วห น้ า ส่ ว น ร าชกา ร ทุ ก ท่ า น                              
ดิฉันนางมะลิวรรณ ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  ส าหรับกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  เรื่องคุณครูท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
คือ ครูสราญลักษณ์  ปินะเก ในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  อายุครบ  ๖๐  ปี            
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราชได้ก าหนดจัดงานมุทิตาจิตในวันท่ี  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๖๔  ช่วง เ ช้าเริ่ ม ต้ังแต่ เวลา  ๐๙.๐๐น. พิ ธีบายศรี สู่ขวัญ                           
ผู้เกษียณอายุราชการ  เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้กข้อมืออวยพรและมอบของท่ีระลึกแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ  และเวลา  ๑๒.๐๐น.  เป็นต้นไป ก็ขอเชิญร่วมรับประทาน
อาหารร่วมกัน  ในโอกาสนี้จึงขออนุญาตแจ้งเพื่อทราบ  และเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน
เข้าร่วมมุทิตาจิตตามวันเวลาท่ีได้แจ้งข้างต้น  ขอบคุณค่ะ 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

  เนื่องจาก  ข้อ 34  วรรคสอง ก าหนดว่ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมท่ี
สภาท้องถิ่นไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่
ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภา
ท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่นให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันท่ีมี
เหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ท่ีด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง 
รายงานการประชุมนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันมีเหตุ ถ้าไม่รับรอบภายในเวลา
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ดั ง ก ล่า ว  ให้ ถื อว่ า ไ ด้ รั บ รอ ง ราย ง านการประ ชุมนั้ น แ ล้ว  ของ ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ) 

 

 

 

(นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์) 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

     

 

                       

   เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2564 

(นายชรินทร์  วิชโย) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


