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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2563  คร้ังที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

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-สกลุ 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 นางศลษิา  ลาน้ำเที่ยง ผอ.รร.วัดบ้านโนนกอก ศลิษา  ลานำ้เที่ยง 
5 นางกรกนก  ชา่งเกวียน ผช.ผญบ.หมู่ 2 บ้านโนนเมือง กรกนก  ช่างเกวียน 
6 นายสำรวย  หัสจรรย ์ ผช.ผญบ.หมู่ 4 บ้านโนนสำราญ สำรวย  หัสจรรย ์
7 นายบุญช่วย  เวียงสุข ผช.ผญบ.หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ บุญช่วย  เวียงสุข 
8 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ ผญบ.หมู่ 1 บ้านสามเมือง อภิชาติ  ธรรมประกอบ 
9 นายบุญช่วย  ช่างปลูก ผช.ผญบ.หมู่ 9 บ้านตะกุดขอน บุญช่วย  ช่างปลูก 

10 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 

- สำเนา - 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน บชูา
พระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 1.1 ช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ไม่ให้เผาฟางหรือตอซัง 
(ประธานสภาฯ) ข้าว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยครับ 
นายเชิด  ช่างปลูก -การจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เม่ือวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบ้านโนนกอก ต้อง 
(รองนายก อบต.) ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดสถานที่และกิจกรรมในวันดังกล่าว  
 -ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 16.30 น. 

ณ วัดบ้านโนนกอก หมู่ที่ 5 การแต่งกายเสื้อสีขาวครับ 
 -ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันจัดสถานที่ในการต้อนรับมิสแกรนด์นครราชสีมา 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งก็จะเดินทางมาบ้านแฝก ไปที่ลานเครื่องบิน และต่อด้วย
บ้านโนนกอกครับ 

 -การจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานทั่วจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,500 ผืน โดย
อำเภอสีดาได้รับการจัดสรรมา จำนวน 500 ผืน จะจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสีดาครับ 

 
 
 

11 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
12 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
13 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
14 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
15 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
16 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
17 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
18 นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สุฑามาศ  เนตรวงษ ์
19 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
20 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ ์ ผู้ช่วยช่าง ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
๒1 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
22 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
23 นายทองแดง  มะกา ผช.ผญบ.หมู่ 3 บ้านแฝก ทองแดง  มะกา 
24 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
25 นางจริยา  สุขุนา เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน จริยา  สุขุนา 
26 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
27 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
28 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ วิไลพร  คิดเห็น 
29 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขวัญเรือน  เขียนนอก 
30 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ชลลัดดา  ทัดไทย 
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นายไพโรจน์  สุกาวิน -วันนี้ ผอ.ประยุทธ ชาวดง ติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้ฝากเรื่องในการแจ้งให้ 
(ประธานสภาฯ) ช่างช่วยรีบดำเนินการเขียนแบบแปลนถนนสายบ้านโนนกอก-บ้านตะกุดขอน และถนนสาย

โรงสีข้าวบ้านแฝก-ร้านชัยดีอิฐบล็อกครับ 
นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง -โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในเร่ืองของโรคไข้เลือดออก  
(ผอ.รร.วัดบ้านโนนกอก) ซึ่งจะเป็นการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนและบูรณาการเรียนในเร่ืองของโรคไข้เลือดออก

ให้กับเด็กนักเรียนด้วยคะ 
นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองของภัยแล้ง สำหรับหนองใหญ่ด้วยครับ  
(ผญบ.หมู่ 1) -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ถนนชำรุดเกิดการทรุดตัว ฝากทาง อบต.ช่วยดูแล

ด้วยครับ 
 -โรคโคโรนา ฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลป้องกัน อยากจะฝากให้ทาง อบต.ช่วยจัดทำป้าย

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโรคดังกล่าวครับ 
 -การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่ทาง อบต.หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถให้การ

ช่วยเหลือได้จะต้องเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งมีบ้างตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสีดาให้การ
ช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. แต่สำหรับในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองของเราไม่มีครับ 

นายบุญช่วย  ช่างปลูก -ถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน-ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ มีรอยร้าวไม่ทราบว่าส่งผล 
(ผช.ผญบ.หมู่ 9) กระทบด้านล่าง หรือถนนจะแตกหักหรือเปล่าครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ถนนสายดังกล่าวเกิดรอยร้าว ทางช่างได้แจ้งว่าจะนำยางมะตอยมาอัดรอยร้าวดังกล่าว ซึ่ง 
(หน.สำนักปลัด) รอยร้าวดังกล่าวไม่กระทบต่อด้านล่าง เป็นเพียงร้อยร้าวผิวด้านหน้าไม่ส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างด้านล่างครับ  
นายเชิด  ช่างปลูก -วันนี้เรามีบุคลากรย้ายมาใหม่ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและ 
(รองนายก อบต.) สิ่งแวดล้อม เชิญเจ้าหน้าที่แนะนำตัวครับ 
นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ -กล่าวแนะนำตนเอง และฝากให้ทุกท่านช่วยชี้แนะนำตนเองในการปฏิบัติงานต่อไปคะ 
(นักวิชาการสาธรณสุข) 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ทาง อบต.ได้จัดทำประกาศเร่ือง กำหนดพื้นที่ควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจาก 
(จพง.ป้องกันฯ) การเผา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะเน้นในการห้ามเผาพืชไร่    

หญ้าแห้ง เศษวัสดุจากพืช ตอซังข้าว การจุดเผาและขยะมูลฝอย โดยเด็ดขาด ยกเว้นการ
ประกอบประกอบอาหารในครัวเรือนหรือด้านปศุสัตว์ในครัวเรือน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทาง อบต.ได้
จัดส่งประกาศให้ทางผู้นำหมู่บ้านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ปัจจุบันปัญหาหมอกควันจากการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในอากาศ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) พบว่ามีปริมาณสูง ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนใน

พื้นที่ตำบลสามเมือง และใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมาก โดยทางจังหวัด
นครราชสีมาแจ้งแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
1. ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยใช้แนวทาง “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” ใช้จักรยาน หรือใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะมากข้ึน 
2. ร่วมสนับสนุนการลดการเผาในที่โล่ง การเผาขยะ การควบคุมรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ ด้วย
การแจ้งเบาะแสผู้กระทำการ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่ างเข้มงวด
จริงจัง 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มข้ึนในพื้นที่สาธารณะ เพื่อช่วยลดมลพิษ 
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5. ร่วมกับนักเรียนอาชีวศึกษา บริการประชาชนในการปรับแต่งเคร่ืองยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ให้
สามารถรองรับน้ำมันไอโอดีเซลเกรดพิเศษ B20 เพื่อช่วยลดภาวการณ์เกิดมลพิษและฝุ่น
ละอองขนาดจิ๋วในอากาศ 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งด
การเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองครบทุกหมู่บ้านแล้วครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน  -เรื่องน้ำหนองใหญ่ ที่ใช้ร่วมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน จะเพียงพอสำหรับการใช้น้ำในการอุปโภค
(ประธานสภาฯ)   บริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้หรือไม่ ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
    -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ถนนชำรุด ฝากทาง อบต.ช่วยแก้ไขด้วยครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับมิสแกรนด์นครราชสีมา ที่จะมา
(ผอ.กองคลัง)   บ้านแฝก ลานเครื่องบิน และบ้านโนนกอก สำหรับการแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าไหมคะ 

-วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 เป็นการจัดกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี และกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 กิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี และกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 19 มีนาคม 2563 กิจกรรมประกวดร้องเพลง ประกวดธิดาย่าโม (เด็ก
,ผู้สูงอายุ) วันที่ 20 มีนาคม 2563 กิจกรรมประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ ขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหากทราบกำหนดการจากทางอำเภอแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่งคะ 
-โรคโคโรนา วิธีการป้องกัน พยายามดูแลตัวเองหากมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์  กินอาหารที่สุก
สะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ทำความสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงสถานที่
คนแออัด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคอีกทางหนึ่งคะ 
-การจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเป็นการจัดฝึกอบรมร่วมกันในระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน/ตำบล ระหว่างวันที่ 
25 – 27 มีนาคม 2563 ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หากทราบรายละเอียดแล้วจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่งคะ 
-การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์ใน
การทำกิจกรรมไปพร้อมด้วย 
-การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มี
การมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ยากไร้ โดยให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดหารายขื่อผู้ยากไร้
ที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่น่าเวทนา จำนวน 10 ราย  
-ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดบ้านโนนกอก หมู่ที่ 5 
สำหรับการแต่งกาย แต่งกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือเสื้อโทนสีขาวคะ ขอเชิญทุกท่านร่วม
กิจกรรมดังกล่าวคะ 
-การล้อมรั้วหนองใหญ่ หมู่ 1,2,10 ซึ่งเป็นการล้อมรั้วลวดหนาม และโครงการต่างๆ ใน
ข้อบัญญัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการต้องรองบประมาณก่อน หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามา
ทาง อบต.จะรีบดำเนินการต่อไปคะ 

นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -ขอประชาสัมพันธ์สำหรับการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งต่อไปจะเป็นการโอนเงินเข้า 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)  บัญชีโดยตรง เป็นนโยบายของรัฐบาล ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินถึงมือของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 โดยไม่ผ่านทาง อบต. โดยทาง อบต.จะเริ่มปรับไปเรื่อยๆ และขอความร่วมมือทางผู้นำช่วย

ประสานผู้สูงอายุที่อยู่ไกลล้านให้นำเอกสารมามอบให้ทาง อบต. และช่วยตรวจสอบสมุดเงิน
ฝากเล่มดังกล่าวด้วยว่าสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่คะ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 2/2562 คร้ังที่ 1/2562 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562     
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา

รายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๓.1 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี ๒๕63 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) ในเร่ืองดังกล่าวต่อไป เชิญครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(เลขานุการสภาฯ) ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย

สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเร่ิมสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มี
กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ  
และมาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เม่ือเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ 

 องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควร
ให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญ ให้กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไป อีกจะต้ องได้ รับอนุญ าตจากนายอำเภอ ประกอบกับ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ ในเรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
และปีหนึ่งต้องมีการประชุมสมัยสามัญไม่น้อยกว่า 2 สมัย หรือแล้วแต่สภาจะกำหนดแต่ไม่
เกิน 4 สมัย ซึ่งในปีที่แล้วมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญไว้ 4 สมัย ดังนี้ 

     สมัยที่ ๑  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕62  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 
    สมัยที่ ๒  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 
    สมัยที่ ๓  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 

สมัยที่ ๔  เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 2562  เป็นต้นไปมีกำหนด ๑๕ วัน 
คร้ังนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ในการนี้จงึขอเชิญประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่ประชุม
ในการกำหนดประชุมสมัยสามญัประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และกำหนดสมยัประชุมกี่สมัย 
และเร่ิมตั้งแต่วันที่เทา่ไรเชิญคะ 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอการกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นายทวปี  บญุมา   -ผมขอเสนอเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ของปีถัดไปครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 2)   -ข้าพเจ้า  นางละมุล  ปุริมาตร  ส.อบต. หมู่ ๒ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายสายันต์  ช่างสาร ส.อบต. หมู่ ๕ ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
(ประธานสภาฯ) ด้วยกับในการกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปสีมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ เร่ิมตั้งแต่วันที่  ๑ 

– ๑๕ ของปีถัดไป โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -การกำหนดสมัยประชุมสามัญจะกำหนดกี่สมัย เชิญสมาชิกร่วมเสนอการกำหนดสมัยประชุม 
(ประธานสภาฯ) เชิญครับ 
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นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ขอเสนอ 4 สมัยเหมือนเดิมครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 6)   -ข้าพเจ้า  นายประดษิฐ์  ยะปะตัง  ส.อบต. หมู่ ๓ ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายบุญทัน  ทองภบูาล ส.อบต. หมู่ ๕ ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
(ประธานสภาฯ) ด้วยกับการกำหนดสมยัประชุมสภาสมัยสามัญเปน็ 4 สมัย โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -ในการกำหนดประชุมว่าจะประชุมเดือนใดนัน้ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดในเร่ือง 
(ประธานสภาฯ) นี้เชิญครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบมีการประชุมสภาสามัญปีหนึ่ง 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย  โดยกำหนดตามปี 
(เลขานุการสภาฯ) ปฏิทิน ตามระเบียบจะต้องมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ส่วนที่เหลือ

แล้วแต่สภาจะกำหนด และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จะต้องให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก็
สามารถขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอได้คะ 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ -การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ กำหนด ๔ สมัย เชิญสมาชกิร่วมเสนอว่าจะประชุมเดือน 
(ประธานสภาฯ) ใดบ้าง เชิญครับ 
นายรวง  ดอกพิกุล - ขอเสนอกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ดังนี้คร้ัง 
(ส.อบต.หมู่ 1)    สมัยที่ ๑  เดือนกุมภาพันธ ์

สมัยที่ ๒  เดือนพฤษภาคม 
สมัยที่ ๓  เดือนสิงหาคม 
สมัยที่ ๔  เดือนธันวาคม  
และกำหนดวนัประชุมเร่ิมตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๑๕ ของเดือนครับ ขอผู้รับรอง ๒ คน 

    - ข้าพเจ้า  นายม้วน  อัทธะวีคณู ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรอง 
    - ข้าพเจ้า  นายทวปี  บุญมา  ส.อบต. หมู่ ๒ ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็น 
(ประธานสภาฯ) ด้วยกับการกำหนดเดือน และวนัประชุม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -สรุปสภาได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี 2563 เป็น 4 สมัย ดังนี ้
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ 1   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 2   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 
    สมัยที่ 3   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 

สมัยที่ 4   เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เป็นต้นไปมีกำหนด 15 วัน 
และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 สมัยแรกเริ่มในวันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2564  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ 

ที่ประชุม    -รับทราบ  
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๓.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
(ประธานสภาฯ) ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้เสนอญัตติขออนุมัติจากสภาให้มีการพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เชิญท่านนายกฯ เสนอ
ญัตติครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -กระผม นายวิบูลย์  ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอเสนอญัตติขอ 
(นายก อบต.) อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารที่ได้นำเสนอสมาชิกสภาแล้วครับ ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  
(หน.สำนักปลัด) แต่ยังมีโครงการต่างๆ  และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ เสนอเข้ามา ไม่มีใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ 904  ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกใน     
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและ
ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้ กำกับดูแล
การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและ
ประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไป
อย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ   กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้
จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจึงต้องมีการขอเพิ่มเติมแผนในครั้งนี้ จึง
นำเสนอต่อสภาฯ  ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่นายก อบต. จะได้ประกาศใช้แผนต่อไปครับ  
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ดังนี้  

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการต่างๆ ตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วนั้น 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณา    
(ประธานสภาฯ) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

ด้วยโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.3 การเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2563 เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งและมี 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  ความชื้นต่ำมักจะเกิดไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถังการเผาขยะมูลฝอย การเผาวัสดุเหลือใช้

ตามครัวเรือน การเผาเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ในเขตชุมชน การเผาในที่โล่ง หรือเผาสิ่งอ่ืนใดที่
ทำให้เกิดควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นอันตรายแก่
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จึงมีความจำเป็นในการออกข้อบัญญัติในการ
ควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อน
วันประชุมครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวนิ   -ตามที่ได้รบัการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  (ไม่มี) ดังนั้นจงึขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ว่าเห็นชอบข้อบัญญัติดงักล่าว

หรือไม่ ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  14 เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง, 

งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรวง  ดอกพิกุล -ฝากช่างช่วยเข้าไปตรวจสอบไฟสาธารณะด้วยครับ ไฟดับหลายจุดอยากให้ดำเนินการซ่อม 
(ส.อบต.หมู่ 1) บำรุงก่อนฤดูฝนครับ 

-ถนนลาดยางสายบ้านสามเมือง-บ้านแฝก ถนนชำรุดอยากจะให้ทาง อบต.ช่วยประสานทางผู้
รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขด้วยครับ   
-ปัญหาในเรื่องภัยแล้งบริเวณหนองใหญ่ที่ใช้น้ำร่วมกัน หมู่ 1, 2 และหมู่ 10 วัว ควายลงไป
กินน้ำหนองใหญ่ อยากจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการล้อมรั้วโดยเร็วครับ เพื่อไม่ให้วัว 
ควายลงไป กลัวน้ำจะส่งกลิ่นเหม็นครับ 

นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -ไฟฟ้าสาธารณะดับหลายจุด ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
(ส.อบต.หมู่ 4) 
นายสายันต์  ช่างสาร  -ถนนสายบ้านโนนกอก-บ้านตะกุดขอน ฝากทางช่างช่วยรีบประมาณการก่อสร้างเพื่อที่จะได้
(ส.อบต.หมู่ 5)   ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนต่อไปครับ 
นายเทิน  สุขนอก   -ในเร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะ จะรีบเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ครับ 
(รองนายก อบต.) 
นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์  -บ้านตะกุดขอนรอรับการสนับสนุนน้ำไปรดถนนสายบ้านโนนกอก – บ้านตะกุดขอน เพื่อลด
(ส.อบต.หมู่ 9)   ฝุ่นละอองจากการสัญจรครับ 
    -อยากจะขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากทาง อบต.ในการทำความสะอาดหนองลิงครับ  
นายทวีป  บุญมา   -จากการไปศึกษาดูงาน หากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับจะได้รับการโทรแจ้งจากประชาชน และทาง
(ส.อบต.หมู่ 2)   เทศบาลจะรีบเข้าไปแก้ไขโดยเร็ว จึงอยากจะฝากให้ทาง อบต.ช่วยเร่งรีบในการแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับ 
-ถนนสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ถนนชำรุด 2 จุด ฝากทาง อบต.ช่วยดำเนินการแก้ไข 
ด้วยครับ 
-น้ำหนองใหญ่ ปริมาณน้ำหากฝนไม่ตกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ น้ำอาจจะไม่เพียงพอครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน           -ฝากให้ทาง อบต.ช่วยดูแลในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน และอยากจะให้ทำการติดตั้ง
(ประธานสภาฯ)            บริเวณประปาบ้านโนนสมบูรณ์ 2 จุดครับ 

-ถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์ทางป่าตาล-ถนนใหญ่ อยากให้ทาง อบต.ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายดังกล่าวด้วยครับ 

นายเชิด  ช่างปลูก             -ในเร่ืองที่ ส.อบต.สำรวย ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการทำความสะอาดหนองลิงอยากจะ 
(รองนาย อบต.) ให้ทางผู้นำได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และทำหนังสือร้องทุกข์มาที่ อบต.ก่อน พร้อมทั้งภาพถ่าย 

และรายชื่อประชาคม เพื่อทางผู้บริหารจะได้นำปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ในเรื่องของการทำความสะอาดหนองลิง หมู่ 9 อยากจะให้ช่วยกันภายในหมู่บ้านก่อนครับ 
(ประธานสภาฯ)   โดยการจัดกิจกรรมของจิตอาสาในหมู่บ้านครับ 
นายศิริพงษ์  พันธุ์สวัสดิ์  -ทางกองช่างได้ทำหนังสือแจ้งทางผู้รับจ้างในการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้าน   
(ผู้ช่วยช่าง)  สามเมือง จำนวน 3 ฉบับแล้วครับ   
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -อบต.ได้สรรหา กกต. ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมี
(ผอ.กองคลัง)   ผู้เข้าร่วมสมัครเป็น กกต.จำนวน 3 ท่าน คือ 
    1. ร.ต.อ.ถนัด  ลาน้ำเที่ยง   
    2. นายอุดม  การชงัด 
    3. นายประยุทธ  ชาวดง  
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 -การศึกษาดูงาน หากทางท่าน ส.อบต.หรือทางผู้นำชุมชน ไม่สะดวกไปหรือติดธุระเร่งด่วน ก็
อยากจะให้แจ้งให้ทาง อบต.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการในเร่ืองของ
รายชื่อและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อไปคะ ซึ่งจากการไปศึกษาดูงานในคร้ังนี้ก็สามารถนำความรู้ที่
ได้มาปรับใช้กับทางหน่วยงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเร็ว การ
จัดทำแปลงผักให้สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่สิ่งที่ดีและทาง อบต.ก็จะดำเนินการ
ต่อไปคะ 
-สำหรับการแจ้งทางผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขถนนลาดยางสายบ้านแฝก -บ้านสามเมือง 
ทาง อบต.ก็จะประสานทางผู้รับจ้างอีกคร้ังหนึ่งคะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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 
 


