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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2563  คร้ังที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 12  เดือนพฤษภาคม 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-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวบิูลย์  ทาไธสง นายก อบต.สามเมือง วิบูลย์  ทาไธสง 
2 นายเชิด  ช่างปลูก รองนายก อบต.สามเมือง เชิด  ช่างปลูก 
3 นายดำรง  ชา้งสาร เลขานุการ นายก อบต.สามเมือง ดำรง  ชา้งสาร 
4 นายสมพงษ์  ยะปะตัง สารวัตรกำนนัตำบลสามเมือง  สมพงษ์  ยะปะตงั 
5 นายสมพร  คิดการ ผช.ผญบ.หมู่ 10 บ้านตะคร้อ สมพร  คิดการ 
6 นางชนิกา  สมอเผื่อน ผช.ผญบ.หมู่ 3 บ้านแฝก ชนิกา  สมอเผื่อน 
7 นางกรกนก  ชา่งเกวียน ผช.ผญบ.หมู่ 2 บ้านโนนเมือง กรกนก  ช่างเกวียน 
8 นางสนิท  กระพีน้อก ผช.ผญบ.หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ สนิท  กระพีน้อก 
9 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 

10 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
11 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 

- 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 ช่วงนี้เร่ิมเข้าสู่ฤดูฝน ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยกันในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
(ประธานสภาฯ) โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมี อสม. ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในการออกตรวจและกำจัดลูกน้ำ

ยุงลายเป็นประจำอยู่แล้ว   
 -การป้องกันสำหรับโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองไม่พบผู้ติดเชื้อ ทุกภาคส่วนให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการป้องกัน สอดส่องดูแล ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดหรือ
จากต่างประเทศ มีการกักตัวและดูแลตัวเองอย่างดีครับ 

 -ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -นายอำเภอสีดา ย้ายมาใหม่ นายสมภพ มุกดาสนิท ครับ 
(นายก อบต.) 
นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง -ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทาง ศพฐ. แจ้ง 
(ผอ.รร.วัดบ้านโนนกอก) กำหนดการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้มีการเรียนออนไลน์ เป็นการเรียน

การสอนทางไกล เร่ิมเรียน 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลัง
สำรวจความพร้อมในการเรียนของเด็กนักเรียน เพื่อนำข้อมูลไปขอรับกล่องรับสัญญาณจาก 
ศพฐ.  โดยจะดำเนินการประสาน อสม.ในแต่ละพื้นที่ ในการตรวจวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์ 
ในการประชุมผู้ปกครองในแต่ละหมู่บ้าน แต่ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น หรือยังไม่ปลอดภัย 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาจจะต้องมีการเรียนออนไลน์ต่อไป ซึ่งในการเรียนการสอน
ทางไกลดังกล่าว ทางผู้ปกครองจะต้องคอยนั่งเรียนกับบุตรหลานด้วย ซึ่งผู้ปกครองบางท่าน
อาจจะลำบากในเร่ืองนี้อยู่คะ  

 
 

12 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
13 นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สุฑามาศ  เนตรวงษ ์
14 นางศลษิา  ลาน้ำเที่ยง ผอ.รร.วัดบ้านโนนกอก ศลิษา  ลานำ้เที่ยง 
15 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
16 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
17 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
18 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
19 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
20 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
๒1 นางกัลยกร  มีสงูเนิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัลยกร  มีสูงเนิน 
22 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
23 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ ์ ผู้ช่วยช่าง ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
24 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
25 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
26 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขวัญเรือน  เขียนนอก 
27 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
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นายสมพงษ์  ยะปะตัง -ทางหมู่บ้านแฝก บ้านโนนสำราญ อยากจะได้รับงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วย 
(สารวัตรกำนันตำบลสามเมือง) พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นบ่อน้ำบาดาลเก่าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก-โนนสำราญ

หลังเดิมครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -โครงการล้อมร้ัวหนองใหญ่ หมู่ 1, 2 และหมู่ 10 ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
(ส.อบต.หมู่ 2) อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาด้วยคะ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -การเรียนออนไลน์จะเร่ิมเรียน 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ในช่วงการเรียน 
(ผอ.กองคลัง) ดังกล่าวจะมีการแจกนมให้กับเด็กนักเรียนด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

น่าจะได้ทำสัญญาภายในอาทิตย์หน้าคะ หากนมมาส่งเมื่อไรจะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอีก
คร้ังหนึ่งคะ 

 -นายอำเภอ นายสมภพ มุกดาสนิท จะให้ความสำคัญในการป้องกันโรคโควิด -19 ให้ร่วมกัน
ตรวจสอบบุคคลที่ เข้ามาในพื้นที่  โดยเฉพาะใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่  ซึ่งจะต้อง
กักตัว 14 วัน ในเขตอำเภอสีดามีประชาชนกลับมาจากภูเก็ต จำนวน 5 คน ซึ่งได้ทำการกัก
ตัว โดย ทต.สีดา ได้ดำเนินการส่งอาหาร จำนวน 3 มื้อ สำหรับผู้กักตัวดังกล่าว ซึ่งทุกคน     
ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกัน โดย คนโคราชจะต้องสวมหน้ากาก 100 
เปอร์เซ็นต์ และได้มีหนังสือสั่งการในการเปิดตลาดนัด ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตในการจัดตั้ง
ตลาดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน ซึ่งสามารถขายได้เฉพาะของกินเท่านั้น โดย
การจัดตั้งตลาดจะต้องมีทางเข้า-ออก ทางเดียว มีการตรวจวัดไข้ มีเจลแอลกอฮอล์ และ
จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ การตั้งร้านค้าจะต้องตั้งห่างกัน และให้ทุก
ร้านค้าจะต้องมี เจลแอลกอฮอล์ด้วย จึงอยากจะฝากทางผู้นำและทุกท่ านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ในการเปิดตลาดทัง้ผู้ค้า และผู้ซื้อจะต้องช่วยกันป้องกันไวรัสดังกล่าวคะ สำหรับ
ตำบลสามเมือง จะมีการเปิดตลาดนัดวันอังคาร ที่บ้านแฝก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.    
สามเมือง ร่วมออกตรวจสอบการเปิดตลาดดังกล่าวคะ 

 -ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด -19 ซึ่ง อบต.สามเมือง ได้ให้การ
ช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วในรอบแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 187 ราย และ
วันนี้เวลา 14.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการให้ความ
ช่วยเหลือ หากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทาง อบต.ก็จะจัดทำประกาศและให้การ
ช่วยเหลือต่อไปคะ 

 -อำเภอสีดารับบริจาคสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโรคโควิด -19 โดยการ
ช่วยเหลือของอำเภอและของ อบต.จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงคะ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว ทางคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการช่วยเหลือ  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ร่วมกันพิจารณา ดูข้อมูลการรับเงินจากบุตรหลานเพิ่มเติม สำหรับคนที่มีบ้านหลังใหญ่ ซึ่งจาก

การสอบถามข้อมูลส่วนใหญ่บุตรหลานได้รับผลกระทบถูกนายจ้างพักงาน หรือทำงานน้อยลง 
หรือบางคนถูกให้ออกจากงาน ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งเงินมาให้ทางบ้านได้ครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในขณะนี้เปิดร้านให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว แต่ไม่ให้มีการรวมกลุ่มนั่งกิน ให้ซื้อ 
(ประธานสภาฯ) แล้วนำกลับไปกินที่บา้น โดยท่านนายอำเภอสีดาได้เน้นย้ำในเร่ืองนี้ รวมถึงการพนันต่างๆ และ

ยาเสพติดครับ 
 -ในการเปิดตลาดนัด จากการสังเกตพบว่ามีจุดเข้าออก มีเจลแอลกอฮอล์ แต่มีผู้ซื้อบางรายที่

ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย อยากจะฝากให้ทางป้องกันเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่ไม่ได้ใส่
มาตลาดด้วยครับ 
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นายเชิด  ช่างปลูก -จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ควรแยกกันอยู่ อยู่บ้าน เพื่อช่วยกันป้องกันตนเอง ใน 
(รองนายก อบต.) การรับเชื้อและแพร่เชื้อ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยส่วนรวมครับ 
 -การจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งปกติเป็นการการจัดงานที่มีประชาชนร่วมเป็น

จำนวนมาก ในปีนี้ก็งดการรวมกลุ่มกัน แบ่งกันไป เว้นระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็นงานบุญเบิกบ้าน  
เลี้ยงปู่ตา สำหรับบุญผ้าป่าสามัคคี ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมทอดถวายวัด
บ้านโนนกอก ในการก่อสร้างอุโบสถครับ 

 -นายอำเภอสีดาได้ร่วมปลูกผักที่ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนกอก และบ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่ง
ท่านได้ให้ความรู้ในการปลูกผัก ผลไม้ ต้นไม้ต่างๆ เพื่อเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนมากที่สุดครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 1/2563 คร้ังที่ 1/2563 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563     
(ประธานสภาฯ) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดปรากฏตาม

สำเนารายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอ
มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.1 การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญเจ้าหน้าที ่
(ประธานสภาฯ) ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
(ผอ.กองคลัง) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น และคณะกรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) 
มีวาระอยู่ในตำแหนง่คราวละสีป่ี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  คณะกรรมการชุดเดิม เป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน ซึ่งหมดวาระไปแลว้ ในการคัดเลือกอาจจะคัดเลือก
ตัวแทนของสมาชิกสภาฯ คนเดมิได้ กรรมการชุดเดิมประกอบไปด้วย 

1. นายบุญทัน  ทองภบูาล   ส.อบต.หมู่ 5   
2. นายสายันต์  ช่างสาร    ส.อบต.หมู่ 5   
3. นายไพโรจน์  สุกาวิน    ส.อบต.หมู่ 6   

นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อตัวแทนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึง่ท่าน 
(ประธานสภาฯ)   สามารถเลือกคนเดิมหรือคนใหม่ได้ครับเชิญครับ 
นางอนงค์  อาจยิ่งยงค ์ -ดิฉันขอเสนอ นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์  ส.อบต.หมู่ 9  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 10)   -ข้าพเจ้า  นายม้วน  อัทธะวีคูณ  ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายทวปี  บุญมา  ส.อบต. หมู่ 2 ขอรับรอง 
นางสำลี  ปลิดกลาง -ดิฉันขอเสนอ นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง  ส.อบต.หมู่ 6  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 1)   -ข้าพเจ้า  นายสายันต์  ช่างสาร  ส.อบต. หมู่ 5 ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายเฉลิม  สะวงค์  ส.อบต. หมู่ 9 ขอรับรอง 
นายเฉลิม  สะวงค ์ -ผมขอเสนอ นายสายันต์  ชา่งสาร  ส.อบต.หมู่. 5  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 9)   -ข้าพเจ้า  นายสุวรรณ์  ทานา  ส.อบต. หมู่ 10 ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายบุญทัน  ทองภบูาล  ส.อบต. หมู่ 5 ขอรับรอง 
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นายไพโรจน์  สุกาวนิ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอสรุปตัวแทนสมาชิกสภาฯ ร่วมเปน็ 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ จำนวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายสายันต์  ช่างสาร    ส.อบต.หมู่ 5   
2. นายบัญญตัิ  แก้วหนองแสง  ส.อบต.หมู่ 6   
3. นายสำรวย  ยิ้มสวสัดิ์     ส.อบต.หมู่ 9   

สมาชิกทา่นใดเห็นด้วยกบัการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  3.2 การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
(ประธานสภาฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กร 
(ผอ.กองคลัง) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
สามเมือง และคณะกรรมการดังกล่าว มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  การดำเนินงานของ อบต.ก็จะต้องมีการติดตามประเมินผลแผน รายงานผลการ
ดำเนินงาน ว่าเป็นอย่างไร ได้รับการตอบรับจากประชาชน จากสมาชิกสภาฯ อย่างไร และ
ร่วมกันเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน  คณะกรรมการชุดเดิม เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ 
จำนวน 3 คน ซึ่งหมดวาระไปแล้ว ในการคัดเลือกอาจจะคัดเลือกตัวแทนของสมาชิกสภาฯ คน
เดิมได้ กรรมการชุดเดิมประกอบไปด้วย 

1. นายรวง  ดอกพิกุล     ส.อบต.หมู่ 1 
2. นายประดษิฐ์  ยะปะตงั   ส.อบต.หมู่ 3   
3. นายเฉลิม  สะวงค์    ส.อบต.หมู่ 9   

นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อตัวแทนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
(ประธานสภาฯ)   แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทา่นสามารถเลือกคนเดิมหรือคนใหม่ได้ครับเชิญครับ 
นางละมุล  ปุริมาตร -ดิฉันขอเสนอ นายรวง  ดอกพกิุล   ส.อบต.หมู่ 1  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 2)   -ข้าพเจ้า  นางอนงค์  อาจยิง่ยงค์  ส.อบต. หมู่ 10 ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายบัญญตัิ  แก้วหนองแสง  ส.อบต. หมู่ 6 ขอรับรอง 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ผมขอเสนอ นายบญุทัน  ทองภูบาล  ส.อบต.หมู่ 5  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 6)   -ข้าพเจ้า  นายทวปี  บุญมา  ส.อบต. หมู่ 2 ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นางสำลี  ปลิดกลาง  ส.อบต. หมู่ 1 ขอรับรอง 
นายสวุรรณ์  ทานา -ผมขอเสนอ นายทวปี  บุญมา  ส.อบต.หมู่ 2  ขอผู้รับรอง ๒ คน 
(ส.อบต.หมู่ 10)   -ข้าพเจ้า  นายม้วน  อัทธะวีคูณ  ส.อบต. หมู่ 4 ขอรับรอง 
    -ข้าพเจ้า  นายสายันต์  ช่างสาร  ส.อบต. หมู่ 5 ขอรับรอง 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ -มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอสรุปตัวแทนสมาชิกสภาฯ ร่วมเปน็ 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายรวง  ดอกพิกุล     ส.อบต.หมู่ 1 
2. นายทวปี  บุญมา    ส.อบต.หมู่ 2   
3. นายบุญทัน  ทองภบูาล   ส.อบต.หมู่ 5   

สมาชิกทา่นใดเห็นด้วยกบัการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 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 -โครงการล้อมร้ัวหนองใหญ่ จากการตรวจสอบพบว่ามีเสาบางต้นเกิดรอยร้าวอยากจะให้ช่าง 
(ส.อบต.หมู่ 1) ประสานทางผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการเปลี่ยนให้ พร้อมขอประตูเข้าออกด้วยครับ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับทุกหมู่บ้านครับ 
(ส.อบต.หมู่ 4) 
นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์  -ในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ อยากจะขอเพิ่มแสงสว่างภายในหมู่บ้านเพิ่มอีก 1 จุดครับ      
(ส.อบต.หมู่ 9)   ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ  
นายสุรินทร์  ยะปะเต  -ในเร่ืองของเสารั้วที่มีรอยร้าว และประตูรั้ว ทาง อบต.จะประสานทางผู้รับจ้างให้ดำเนินการ
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)  เปลี่ยนเสาใหม่ให้ และก่อสร้างประตูรั้วให้ครับ  
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหา
(ผอ.กองคลัง)   เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จะเป็นระเบียบเก่ียวกับวิธีการหาเสียงต่างๆ
การปิดประกาศต่างๆ และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษา
เก่ียวกับระเบียบดังกล่าว ตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วคะ 

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 



- 7 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             (ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

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

 
 

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

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 


