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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2562  คร้ังที่ 2/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายไพโรจน์  สุกาวนิ ประธานสภา อบต. ไพโรจน์   สุกาวนิ 
2 นายสวุรรณ์  ทานา รองประธานสภา อบต. สุวรรณ์  ทานา 
3 นายรวง  ดอกพิกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 รวง  ดอกพิกุล 
4 นางสำลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 สำลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห์ 
8 นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ม้วน  อัทธะวีคูณ 
9 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 

10 นายบุญทัน  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บุญทัน  ทองภูบาล 
11 นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บัญญัติ  แก้วหนองแสง 
12 นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สำรวย  ยิ้มสวสัดิ ์
13 นายเฉลิม  สะวงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เฉลิม  สะวงค ์
14 นางอนงค์ อาจยิ่งยงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 อนงค์  อาจยิ่งยงค ์
15 นางละมุล  ปุริมาตร เลขานุการสภา อบต. ละมุล  ปุริมาตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวบิูลย์  ทาไธสง นายก อบต.สามเมือง วิบูลย์  ทาไธสง 
2 นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.สามเมือง เชิด  ช่างปลูก 
3 นายเทิน  สุขนอก รองนายก อบต.สามเมือง เทิน  สุขนอก 
4 นายดำรง  ชา้งสาร เลขานุการนายก อบต.สามเมือง ดำรง  ชา้งสาร 
5 นางสมพาน  รุ่งเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้านตะกุดขอน สมพาน  รุ่งเรืองศรี 
6 นายประยุทธ  ชาวดง ผอ.โรงเรียนบ้านแฝก ประยุทธ  ชาวดง 
7 นายอุดม  การชงัด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก อุดม  การชงัด 
8 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
9 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ

10 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ ผู้ใหญ่บ้านสามเมือง อภิชาติ  ธรรมประกอบ 

- สำเนา - 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กล่าวเชิญรองประธานสภาฯ  จุดธปู เทียน บูชา
พระรัตนตรัย  รองประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 1.1 ปัญหาในเร่ืองภัยแล้ง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นจำนวน 
(ประธานสภาฯ) มาก โดยเกษตรอำเภอสีดาได้ออกประชาคมและสำรวจปัญหาภัยแล้งในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้

การช่วยเหลือในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ  
นายเชิด  ช่างปลูก -ในเขตตำบลพื้นที่อำเภอสีดา และในตำบลสามเมือง เริ่มมีกลุ่มมิจฉาชีพก่อเหตุต่างๆ ขอให้ทุก 
(รองนายก อบต.) ท่านร่วมระมัดระวัง ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยครับ 
 -เด็กแว้นขับขี่รถจักรยานยนต์ซิ่ง ท่อไอเสียเสียงดัง ฝากให้ทุกท่านช่วยแนะนำบุตรหลานในการ

ขับขี่รถให้มีความระมัดระวัง เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ 
 -ปัญหาภัยแล้ง ทางอำเภอแจ้งขอความร่วมมือให้ทางผู้นำหมู่บ้านช่วยกันตรวจสอบและ

รายงานระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เป็นประจำ ว่าระดับน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคมี
ปริมาณน้ำเหลือใช้อีกนานเท่าใด เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไปครับ 

นายอุดม  การชงัด -ทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาในระดับเครือข่ายระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562  
(ผอ.ร.ร.วัดบ้านโนนกอก) รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สนามกลางระดับศูนย์เครือข่ายอยู่ที่โรงเรียน    

บ้านโนนประดู่ และมีการแข่งขันในระดับเขต และระดับภาคต่อไป ระดับภาคในปีนี้จัดที่
จังหวัดสุรินทร์  

11 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
12 นายจิตจำนง  นาพิมาย ผช.ผู้ใหญ่บ้านตะคร้อ จิตจำนง  นาพิมาย 
13 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
14 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
15 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
16 นายธนา  ปักนอก ผู้ใหญ่บ้านโนนกอก ธนา  ปักนอก 
17 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
18 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
19 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
20 นายทรงฤทธิ์  มาปะเม ผช.ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญ ทรงฤทธิ์  มาปะเม 
๒1 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
22 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน ประยุทธ  พระเรียง 
23 นางศิริลักษณ์  แสนศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศิริลักษณ์  แสนศรี 
24 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ วิไลพร  คิดเห็น 
25 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ชลลัดดา  ทัดไทย 
26 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
27 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
28 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
29 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
30 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ ์ ผู้ช่วยช่าง ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
31 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
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 -ในช่วงนี้เกิดโรคระบาดในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์เด็กก็จะเกี่ยวกับโรคมือ 
เท้า ปาก ซึ่งก็ได้ดำเนินการปิดศูนย์เพื่อทำความสะอาดแล้ว สำหรับโรงเรียนได้รับข่าวจาก
เพื่อนต่างจังหวัด พบเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเสียชีวิต จึง
อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ดีครับ 

 -สถานศึกษาต่างๆ มักจะตั้งอยู่ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งก็จะมีกลุ่มเยาวชนรวมตัวกันในช่วง
เย็นและวันหยุดเป็นจำนวนมาก บางครั้งก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงอยากจะฝากให้ทุกท่าน
ช่วยดูแลบุตรหลานและช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยครับ 

 -ถนนลาดยางสายบ้านโนนกอก-โรงเรียนสีดาวิทยา ปัจจุบันช่วงเช้าและเย็นจะมีชาวบ้านไปปั่น
จักรยาน และวิ่งออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่พอถึงบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบล    
สีดา บริเวณนั้นจะมีมลภาวะทางอากาศ จากการเผาขยะส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ และมีขยะ
ปลิวเกลื่อนบริเวณดังกล่าว ปลิวเข้ามาในเขตตำบลสามเมืองด้วยครับ หากผ่านบริเวณดังกล่าว
จะรู้สึกแสบจมูก หายใจไม่สะดวก จนปัจจุบันรถรับส่งนักเรียนไม่วิ่งถนนสายดังกล่าวแล้ว 
เนื่องจากนักเรียนเกิดอาการหายใจไม่ออกและแสบจมูกครับ หากมีการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็อยากจะฝากทาง อบต.และทางผู้นำหมู่บ้าน ช่วยแจ้ง
ให้ทางอำเภอสีดาได้รับทราบปัญหาดังกล่าวด้วยครับ  

 -ในช่วงเช้าบางวันจะได้กลิ่นเหล็กไหม้ลอยมา จึงได้สอบถามบ้านข้างเคียง ปรากฏว่าได้กลิ่น
เหมือนกัน ซึ่งก็ได้ทราบจากเพื่อนครูด้วยกัน ปัจจุบันร่างกายครูมีอาการป่วยหลายโรค ไม่ว่าจะ
เป็นโรคหอบหืด โรคกระดูกพรุน โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งบ้านของครูคนนี้อยู่ไกลจากโรง
เหล็กประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งก็จะได้กลิ่นเหล็กไหม้เหมือนกันครับ ซึ่งปัจจุบันโรงเหล็กมีการ
ขยายพื้นที่และเพิ่มการผลิตอีกด้วยครับ 

 -30 กันยายน 2562 นี้ ผมก็จะเกษียณอายุราชการ โดยจะมีการจัดงานกล่าวอำลาระบบ
ราชการในวันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ครับ 

นายประยุทธ  ชาวดง -ผอ.เขตการศึกษาฯ คนเดิมย้ายไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ผอ.เขตการศึกษาฯ คนใหม่ ชื่อ      
(ผอ.ร.ร.บ้านแฝก) นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์ ครับ 
 -ในวันที่  12 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก         

ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการประชุมในระดับเขตเกี่ยวกับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้แล้ว
เสร็จพร้อมรายงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึงโรงเรียนที่มี
จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งในเขตตำบลสามเมือง มี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน     
บ้านแฝก และโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง ทั่วประเทศมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 14,000 
โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน 305 แห่งที่ไม่มีนักเรียนแต่ก็ไม่สามารถยุบโรงเรียนได้ เนื่องจาก
มี ผอ.โรงเรียน ครู ประจำการอยู่ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กคือการเรียน
ควบรวม โดยให้ทางโรงเรียนบ้านแฝกและโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองดำเนินการจัดทำแผนการ
เรียนการสอนร่วมกัน สำหรับโรงเรียนวัดบ้านโนนกอก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ไม่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว และมีมาตรการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กอีก คือหากมี ผอ.โรงเรียน หรือ
ครู ที่จะเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะไม่มีการรับหรือจัดสรรในตำแหน่งที่เกษียณ
ออกไปครับ ซึ่งผมเคยเสนอในการประชุมระดับเขตว่าอยากจะให้มีการรวมโรงเรียนในเขต
ตำบลให้มีเพียงโรงเรียนเดียว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปได้ยาก และยังมีเด็กในระดับ
เขตที่ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ จำนวน 272 คน ซึ่งก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
ต่อไป และปัญหาในเร่ืองโรงเรียนขนาดเล็กก็จะต้องมีการมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาทาง
ออกร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อร่วมกันคิดและหาทางออกในเรื่องนี้
ต่อไปครับ 
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 -อาหารกลางวัน มีการตรวจสอบจากรัฐบาล โดยงบประมาณทางรัฐบาลได้ดำเนินการอุดหนุน
งบผ่าน อบต. โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวละ 20 บาท ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินการดังกล่าวครับ 

 -อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อให้ทางโรงเรียน ที่ผ่าน
มาก็มีปัญหาในเร่ืองของการขนส่งนมในช่วงปิดภาคเรียน แต่ปัจจุบันทางผู้ขายก็ได้ดำเนินการ
จัดส่งให้ทุกวันเป็นปกติแล้วครับ 

 -ในช่วงนี้มีการเปิดสอบ ผอ.โรงเรียน ซึ่งก็มีครูที่สอบผ่านในเขตของเราจำนวน 6 ราย 
-ขอขอบคุณงบประมาณต่างๆ ที่ทาง อบต.ช่วยดูแลและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ครับ 

นายอุดม  การชงัด -อาหารกลางวัน รายหัวได้หัวละ 20 บาท โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการจัดหาอาหารให้ถูก 
(ผอ.ร.ร.วัดบ้านโนนกอก) หลักโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่ และต้องลงข้อมูลพร้อมรายงานเมนูของอาหารในแต่ละมื้อ

ในระบบทุกวัน ซึ่งก็ได้รับข่าวว่าจะมีการเพิ่มให้อีกหัวละ 3 บาท รวมเป็น 23 บาท ซึ่งก็ถือว่า
มีปริมาณที่น้อยสำหรับการจัดหาอาหารในปัจจุบัน 

นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคบริเวณหนองใหญ่น้ำเร่ิมแห้ง บางจุดมองเห็นพื้นดิน ฝากทาง  
(ผญบ.หมู่ 1) อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
 -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง มีบางจุดที่ทางผู้รับจ้างทำไม่ดีไม่ได้มาตรฐาน ฝาก

ทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
นายจิตจำนง  นาพิมาย -น้ำหนองใหญ่มีปริมาณน้ำที่น้อยมากครับ กลัวจะเกิดปัญหาฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
(ผช.ผญบ.หมู่ 10) 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ขอความร่วมมือทางผู้นำช่วยตรวจสอบถังดับเพลิงว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ครับ ด้วยการ 
(จพง.ป้องกันฯ) สังเกตโดยการคว่ำตูดถัง แล้วฟังเสียงหากมีเสียงเหมือนทรายไหลแสดงว่ายังใช้ได้ครับ หากไม่

มีเสียงก็ขอให้ทางผู้นำส่งมอบให้ อบต. และถังดับเพลิงที่ใช้งานแล้ว ก็ขอให้นำส่งที่ผมภายใน
อาทิตย์หน้า เพื่อที่จะได้ดำเนินการเติมน้ำยาให้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งหากเกิด
เหตุไฟไหม้เหมือนเช่น หมู่ 10 ถังดับเพลิงถือว่ามีประโยชน์มากครับ  

นายไพโรจน์  สุกาวิน -กรณีเด็กซิ่งเด็กแว้นในตำบลสามเมือง จะสังเกตว่ามีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นมานั่งเล่นที่สนามกีฬา 
(ประธานสภาฯ) ข้าง อบต.สามเมือง เป็นจำนวนมากและมีการขับแข่งขันรถจักรยานยนต์ สายบ้านแฝก -     

โนนสำราญ อยากจะฝากให้ทางผู้นำทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล และตักเตือนบุตรหลานของ
ท่าน เพื่อไม่ก่อความรำคาญ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับ 

 -อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับทราบจากทางผู้ปกครองอยากจะให้
ดำเนินการจัดซื้อนมเป็นนมกล่องทั้งหมด เนื่องจากเกิดปัญหานมเสียเด็กนักเรียนท้องเสีย ทำ
ให้เด็กนักเรียนไม่อยากจะกินนมถุงครับ 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ตามหลักเกณฑ์ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดให้ 
(ผอ.กองคลัง) ดำเนินการจัดซื้อนมถุงในช่วงเปิดภาคเรียน และหากปิดภาคเรียนจึงสามารถดำเนินการจัดซื้อ

เป็นนมกล่องได้คะ โดยทาง อบต.ไม่สามารถสมทบงบประมาณในการจัดซื้อนมถุงเป็นนมกล่อง
ได้คะ โดยได้มีกรณีศึกษา ในเรื่องการสมทบเงินจัดซื้อนมกล่องแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/381 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรื่องข้อหารือการ
สมทบงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับคำตอบว่า
ไม่สามารถสมทบเงินเพื่อการจัดซื้อนมถุงเป็นนมกล่องได้คะ โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในเร่ืองนี้ โดยทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรการส่งนมกันเองคะ โดยทาง อบต. ได้
ประสบปัญหาในการส่งมอบนม เนื่องจากอยู่ไกลไม่ค่อยมีบริษัทที่จะดำเนินการส่งมอบให้ โดย
บริษัทที่ทำสัญญาร่วมกับ อบต. ในเขตอำเภอสีดา มี 3 ตำบล คือ ตำบลสามเมือง ตำบล    
โพนทอง  และตำบลโนนประดู่ โดยจะต้องทำการส่งมอบนมวันละประมาณ 300 ถุงทุกวัน ซึ่ง
เคยประสบปัญหาในการจัดส่ง แต่ปัจจุบันได้พูดคุยกับทางบริษัทและได้ดำเนินการขนส่งเป็น



- 5 - 

 

ปกติแล้ว และหากพบเหตุนมบูด นมเสีย ขอให้ช่วยแจ้งให้ทาง อบต.ทราบ และแจ้งปศุสัตว์
อำเภอทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อหาแนวทางแก้ไขในเร่ืองนี้ต่อไปคะ สำหรับปัญหาในการ 

 จัดซื้อนมถุง ทาง อบต.สามเมือง ได้ดำเนินการส่งเร่ืองให้ทางจังหวัดทราบแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับ
คำตอบจากทางจังหวัดคะ และหากได้รับการประสานเข้ามาแล้วจะแจ้งให้ทางผู้นำ ทาง
โรงเรียนได้รับทราบต่อไปคะ 

 -การยืมเครื่องสูบน้ำ อยากจะให้ทางผู้นำช่วยทำหนังสือยืมเครื่องสูบน้ำ พร้อมขอรับการ
สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาพร้อมกันคะ โดยจำนวนน้ำมันที่จะใช้ในการสูบน้ำนั้น จะให้ช่าง
สำรวจปริมาณน้ำว่าจะต้องมีการใช้น้ำมันในการสูบน้ำเท่าไรคะ โดยจะให้การสนับสนุน
งบประมาณไม่เกินโซนละ 10,000 บาท โดยจะทำการเบิกจ่ายตามที่ช่างประมาณการมาให้  
โดยทาง อบต.จะเขียนบิลน้ำมันให้กับทางผู้นำในการเบิกจ่ายน้ำมันในการสูบน้ำดังกล่าวคะ 

นายบุญทัน  ทองภูบาล -งบประมาณในการสูบน้ำเข้าหนองตะเคียนทางหมู่บ้านได้หาเงินมาสำรองจ่ายในการจัดซื้อ 
(ส.อบต.หมู่ 5) น้ำมันสำหรับสูบน้ำไปแล้ว จากการสอบถามทราบว่าไม่สามารถเบิกคืนได้ จะดำเนินการ

อย่างไรต่อไปครับ  
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -การสูบน้ำเข้าหนองตะเคียน ในวันนั้นได้แจ้งให้ดำเนินการสูบน้ำได้เลยและให้ทำหนังสือขอยืม 
(ผอ.กองคลัง) เครื่องสูบน้ำและขอรับงบประมาณในการสนับสนุนน้ำมันในการสูบน้ำ ซึ่งได้แจ้งทางผู้นำมา

โดยตลอด แต่ก็ไม่ได้รับหนังสือจากทางหมู่บ้าน ซึ่งก็ล่วงเลยเวลาในการสูบน้ำแล้ว ทาง อบต.
จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อน้ำมันสำหรับการสูบน้ำได้คะ ซึ่งการ
เบิกจ่ายแต่ละคร้ังก็ต้องให้ช่างประมาณการปริมาณน้ำมันที่จะใช้ในการสูบน้ำด้วยคะ 

นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -ทางผู้นำหมู่บ้านต้องทำหนังสือขอยืมเครื่องสูบน้ำและขอรับการสนับสนุนน้ำมันในการสูบน้ำ 
(ผญบ.หมู่ 1) มาพร้อมด้วย โดยทาง ผอ.คลังแจ้งว่าจะต้องให้ช่างประมาณการปริมาณน้ำมันที่จะใช้ในการ

สูบน้ำด้วย หากจะทำการสูบน้ำทางผูน้ำสามารถประสานทางช่างสุรินทร์ก่อนได้เลยใช่ไหมครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ทางผู้นำสามารถประสานทางช่างสุรินทร์ได้ก่อนเลยคะ เพื่อที่จะได้ทำหนังสือเสนอขอรับการ 
(ผอ.กองคลัง) สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาที่ อบต.คะ และหากจะดำเนินการสูบก็ขอให้ทำหนังสือมาภายใน

วันที่ดำเนินการสูบคะ เพื่อที่ทาง อบต.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปคะ 
นายสายันต์  ช่างสาร -ทางผู้นำได้สำรองเงินในการจัดซื้อน้ำมันในการสูบน้ำไปแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายอย่างไร  
(ส.อบต.หมู่ 5) ทางเจ้าหน้าที่ อบต.ก็ไม่ชี้แจงให้ชัดว่าให้ไปรับบิลน้ำมันในการสูบน้ำที่ อบต. แต่แจ้งเพียงว่าให้

สำรองออกไปก่อน บิลในการจัดซื้อน้ำมันทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้เก็บไว้ทุกบิลครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -จากปัญหาดังกล่าว เกิดความเข้าใจผิดในเร่ืองของการสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำ โดย 
(ประธานสภาฯ) ทาง อบต.ไม่ได้ให้การสนับสนุนเป็นตัวเงิน แต่เป็นบิลน้ำมันที่ทาง อบต.จะออกให้เพื่อจัดหา

น้ำมันสำหรับการสูบน้ำ แต่หลังจากนี้ก็อยากจะให้ทางผู้นำมีการดำเนินการที่ถูกต้องตาม
ขัน้ตอน โดยการทำหนังสือขอยืมเครื่องสูบน้ำพร้อมขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการ
สูบน้ำมาพร้อมกันเลยครับ โดยให้ช่างคำนวณปริมาณน้ำมันที่จะใช้ในการสูบน้ำครั้งนั้น และ
อยากจะฝากให้ช่างช่วยดำเนินการโดยเร็วในเรื่องนี้ ขอให้ไม่เกิน 2 วันหลังจากได้รับหนังสือ
ครับ เพราะหากหลายวันเกินไปก็จะประสบปัญหาดังเดิมได้ครับ 

 -บ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลสีดา เกิดมลภาวะส่งกลิ่นเหม็นมาก เกิดจากการเผากลุ่มควันจะ
ลอยเต็มในบริเวณดังกล่าว หากผ่านบริเวณนั้นก็จะแสบจมูกเลยครับ และขยะก็ปลิวกระจาย
ไปทั่วบริเวณดังกล่าว รวมไปถึงตำบลสามเมืองด้วยครับ  

นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -อยากจะให้ทาง ทต.สีดา ทำการล้อมรั้วลวดหนามถี่ๆ เพื่อป้องกันขยะปลิวไปทั่วครับ ฝากทาง  
(ส.อบต.หมู่ 9) อบต.ประสานให้การแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้ด้วยครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ปัญหาในเร่ืองการสนับสนุนงบประมาณในการสูบน้ำ ต้องขออภัยทุกท่านหากเกิดความเข้าใจ 
(ผอ.กองคลัง) ผิดในการสื่อสาร และสำหรับปัญหาขยะในเขต ทต.สีดา หากมีการประชุมส่วนราชการในครั้ง 

ต่อไป ก็จะดำเนินการแจ้งให้ทางอำเภอได้รับทราบต่อไปคะ 
ที่ประชุม -รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 3/2562 คร้ังที่ 1/2562 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 คร้ังที่  
(ประธานสภาฯ) 1/2562 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการ

ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อ ไม่มีขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.1 ญัตติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
(ประธานสภาฯ)  -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
(เลขานุการสภาฯ)    ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ 

ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอยา่งอื่น 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน 
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินัน้อีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดในการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เชิญครับ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานแปรญัตติ) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่น

เสนอคำแปรญัตติ จำนวน 5 ราย  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ มีมติยืนตามร่างเดิมที่ขออนุมัติ 

จำนวน 6 เสียง  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้แจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ -ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการแปรญัตติข้อบัญญัต ิ
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบองค์ประชุม ก็ขอมติที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่ ถ้าสมาชิกให้
ความเห็นชอบขอให้ยกมือ 
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ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการแปร
ญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในวาระที่  2 (ขั้นแปรญัตติ)       
14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.2 ญัตติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
(ประธานสภาฯ)  -วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด 
นางละมุล  ปุริมาตร  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
(เลขานุการสภาฯ)    ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระทีส่าม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร    
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ลงมติวา่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม่ 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ   -ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงในเบื้องต้นแล้ว ดังนัน้จึงขอมตสิภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ) สามเมือง  ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 หรือไม่ ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นางละมุล  ปุริมาตร -เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว  
(เลขานุการสภาฯ) ขั้นตอนต่อไป เป็นหน้าที่ของประธานสภา อบต. ที่จะต้องนำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอท่านนายอำเภอสีดา เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนายก อบต.เป็นผู้
ประกาศใช้ต่อไปคะ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายรวง  ดอกพิกุล -การทำถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ได้ดำเนินการแล้ว โดยมีการตรวจสอบการ 
(ส.อบต.หมู่ 1) ปฏิบัติงานจากทางผู้นำหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเกิดมีพื้นผิว

ถนนปูดขึ้นมา ต้องทำการอัดและเทใหม่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบก็มีอยู่หลายจุด
ที่มีความหนาไม่ตรงตามแบบแปลน ทางผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้ ซึ่งก็มีชาวบ้านแจ้งว่า
ถนนใหม่ทำไมถึงมีรอยปะ ซึ่งก็ได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจแล้ว และปัจจุบันถนนช่วงกลางเกิด
ปัญหารอยร้าว โดยทางท่านนายอำเภอสีดาได้เข้ามาตรวจสอบเมื่อวานนี้ ร่วมกับผู้นำชุมชน 
และช่างสุรินทร์ ได้แจ้งว่าต้องทำการแก้ไขโดยการลอกใหม่ บดใหม่ เทใหม่ ทั้งผืนในช่วงที่ถนน
ชำรุด และอยากจะให้ทางผู้บริหารร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วยครับ เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านครับ 

 -เมื่อวานท่านนายอำเภอสีดา ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับงบ
ถนนลาดยางงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอนุมัติเงิน
เหลือจ่ายให้กับ อบต.สามเมือง ที่จะทำต่อจากงบ อบต. จำนวน 3 คน ได้แก่ ผมนายรวง    
ดอกพิกุล นายทวีป  บุญมา และนายจิตจำนง  นาพิมาย ต้องขอขอบคุณทางผู้นำชุมชนทุกท่าน
ที่ร่วมกันตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในคร้ังนี้ครับ 
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นายทวีป  บุญมา -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ถนนเป็นคลื่นบางจุด ความหนาไม่ได้บางจุด ก็ต้องมี 
(ส.อบต.หมู่ 2) การแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานให้ได้ตามแบบแปลน จึงทำให้ถนนสายดังกล่าวเกิดรอยปะ กรณีที่

เกิดร้อยร้าว ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ต่อไปครับ  
 -ในการยืมเครื่องสูบน้ำและขอรับสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ  ต้องให้ช่างประมาณ

การน้ำมันที่ใช้ในการสูบก่อน ซึ่งหากเกินงบ 10,000 บาท ทางหมู่บ้านก็จะช่วยกันในส่วนที่
เกินครับ 

นายประดิษฐ์  ยะปะตัง -ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากเราทุกคนร่วมกันตรวจสอบและคอยดูแลการปฏิบัติงานของ 
(ส.อบต.หมู่ 3) ผู้รับจ้าง ก็จะทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อพี่น้องตำบลสามเมืองครับ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -งบประมาณในการศึกษาดูงานปีนี้ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณน้อยไปหรือเปล่าครับ 
(ส.อบต.หมู่ 4) 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -บ้านโนนสมบูรณ์ มีการจัดตั้งกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น จึงอยากจะให้ทาง อบต. สนับสนุน 
(ส.อบต.หมู่ 6) งบประมาณในการสนับสนุนวัสดุในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยครับ 
 -การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อยากจะให้ทุกท่านร่วมกันตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของ อบต.ด้วยครับ เพื่อให้งานเป็นไปตามแบบแปลนและได้มาตรฐานครับ 
นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟดับหลายจุดเป็นเวลานานแล้ว ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองนี้ด้วยครับ 
(ส.อบต.หมู่ 9) 
นางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ -ในการสูบน้ำหนองใหญ่ อยากจะให้ช่างเร่งออกไปสำรวจ เพราะจะได้ดำเนินการขอยืมเครื่อง 
(ส.อบต.หมู่ 10) สูบน้ำและน้ำมันโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำคะ 
นายสุวรรณ์  ทานา -ท่อน้ำหน้าบ้านนายสัญชาติ  สีหาบุตร ท่อน้ำหักและแตกทำให้ถนนบริเวณดังกล่าวชำรุด 
(รองประธานสภาฯ) เสียหาย อยากจะฝากให้ทาง อบต.ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อยากจะฝากให้ทางผู้บริหารช่วยเข้าไปร่วมในการ 
(ประธานสภาฯ) ตรวจสอบด้วยครับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำและชมุชนครับ  ซึ่งจากปัญหาที่พบหาก

ทางผู้นำแจ้งให้ทางผู้รับจ้างแก้ไขงาน บางครั้งทางผู้รับจ้างก็มีอาการไม่พอใจ แต่หากมีทาง
ผู้บริหารร่วมตรวจสอบด้วย การทำงานของผู้รับจ้างและการตรวจสอบการทำงานก็จะดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -งบประมาณในการศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท ก็จะเป็นการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัด 
(หน.สำนักปลัด) นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง หากมีการดำเนินการโครงการดังกล่าว ทาง อบต.ก็จะเชิญทุก

ท่านร่วมปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งครับ 
นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ถนนบริเวณสามแยกบ้านโนนกอก ก่อนถึงวัดบ้านโนนกอก ถนนชำรุดเป็นหลุม และเกิดเหตุ 
(ส.อบต.หมู่ 9) รถจักรยานยนต์ล้มในบริเวณดังกล่าว ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ปัญหาถนนบ้านสามเมือง และบ้านโนนกอก ที่เสนอมาอยากจะให้ทางผู้นำทำหนังสือเข้ามา 
(หน.สำนักปลัด) เพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ 
นายทวีป  บุญมา -อยากจะให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์หากเกิดเหตุต่างๆ  
(ส.อบต.หมู่ 2) สามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ครับ และไฟกระพริบบริเวณสี่แยกบ้านโนนเมืองชำรุด 

ฝากทางอบต.ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ปัญหาในเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกระพริบชำรุด ก็จะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้า 
(หน.สำนักปลัด) ไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ สำหรับกล้องวงจรปิด หากมีงบประมาณ ทาง 

อบต.ก็จะนำปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งครับ  
ที่ประชุม -รับทราบ 
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นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นที่เสนอเข้ามา ทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเราจะได้

ช่วยกันทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิด
การประชุม 

   

เลิกการประชุม       เวลา  12.20  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

                        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายไพโรจน์  สุกาวนิ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
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                             (ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายธีรพล  นิธปิรีชา) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญทนั  ทองภูบาล)               (นายรวง  ดอกพิกุล)  
                กรรมการ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุนทร  ปะวะขัง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 


