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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2562  คร้ังที่ 1/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนธันวาคม 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 นางกาญจนา  ม่วงนอก ครูโรงเรียนวัดบ้านโนนกอก กาญจนา  มว่งนอก 
6 นายสำรวย  หัสจรรย ์ ผช.ผญบ.หมู่ 4 สำรวย  หัสจรรย ์
7 นางสุทัศน์  ดอกพิกุล ผช.ผญบ.หมู่ 1 สุทัศน์  ดอกพิกุล 
8 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
9 นายบุญช่วย  ช่างปลูก ผช.ผญบ.หมู่ 9 บุญช่วย  ช่างปลูก 

10 นายประยุทธ  ชาวดง ผอ.โรงเรียนบ้านแฝก ประยุทธ  ชาวดง 

- 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 ช่วงนี้ทำการเก็บเก่ียวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ 
(ประธานสภาฯ) ไม่ให้เผาฟางหรือตอซังข้าว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยครับ 
 1.2 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องตำบลสามเมือง 

และเมาแล้วต้องไม่ขับครับ 
 1.3 การเร่ียไรเงินในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะไม่มีการขอเร่ียไรเงินภายในหมู่บ้านแล้ว หากมีการ

เร่ียไรเงินภายในหมู่บ้านหรือตำบลของเรา ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะอาจจะเป็นกลุ่ม
มิจฉาชีพครับ 

 
 
 

11 นายบุญช่วย  เวียงสุข ผช.ผญบ.หมู่ 6 บุญช่วย  เวียงสุข 
12 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
13 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
14 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
15 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
16 นางศิริลักษณ์  แสนศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศิริลักษณ์  แสนศรี 
17 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
18 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
19 นายอัครพงษ์  จนัทกล ผญบ.หมู่ 3 อัครพงษ์  จันทกล 
20 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
๒1 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
22 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
23 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
24 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขวัญเรือน  เขียนนอก 
25 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
26 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ชลลัดดา  ทัดไทย 
27 นางจริยา  สุขุนา เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน จริยา  สุขุนา 
28 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
29 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ ์ ผู้ช่วยช่าง ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
30 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
31 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ วิไลพร  คิดเห็น 
32 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
33 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
34 นายอัมพร  มาปะเม คนงานเกษตร อัมพร  มาปะเม 
35 นายอาทติย์  เอ่ียมขุนทด นักการภารโรง อาทิตย์  เอ่ียมขุนทด 
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นายประยุทธ  ชาวดง -ทางศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ผมไปรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้าน 
(ผอ.ร.ร.บ้านแฝก) สามเมือง แทนผู้อำนวยการคนเดิมที่เกษียณอายุราชการไปครับ 
 -การควบรวมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นการควบรวมโรงเรียนที่มีระยะห่างกันไม่เกิน 

6 กิโลเมตร ซึ่งต่อไปจะเป็นการควบรวมให้เป็นโรงเรียนตำบล ในปี 2564 โรงเรียนบ้านแฝก 
และโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง ก็จะต้องควบเรียนร่วมกัน  โดยเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้าน       
สามเมืองจะต้องเดินทางมาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านแฝก ซึ่งก็จะต้องรอมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป ขณะนี้ได้ผ่านระดับอำเภอ และจังหวัดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  และสำหรับครูที่จะ
เกษียณอายุราชการในปี 2564 และปี 2565 จะไม่มีการรับครูมาบรรจุแทน ก็จะเป็นการตัด
ครูออกไปเลย ซึ่งในอนาคตไม่เกิน 10 ปี โรงเรียนต่างๆ ก็คงจะได้รวมกันเป็นโรงเรียนตำบล 
คุณภาพการศึกษาอาจจะดีขึ้น งบประมาณต่างๆ อาจจะได้เพิ่มขึ้น แต่ ก็อาจจะไม่สะดวกใน
การเดินทางครับ 

 -การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปีนี้ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกได้เข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 4 รายการครับ 

 -การแข่งขันกีฬาและกรีฑาในระดับอำเภอแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการ
แข่งขันระดับเขต โดยจะแข่งขันวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแฝกได้เข้าร่วม
แข่งขัน 1 รายการ เป็นการแข่งขันเปตองอายุไม่เกิน 9 ปี) และจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 
21 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนบัวใหญ่ โดยต้องพาเด็กนักเรียนในเขตอำเภอสีดาเข้าร่วม
เดินขบวนจำนวน 150 คน และจะแข่งรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ครับ 

 -อยากจะฝากทุกท่านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้เด็กนักเรียนนำโทรศัพท์มา
โรงเรียน เพราะเด็กบางคนเล่นแต่เกมส์ไม่สนใจการเรียน เป็นเด็กติดเกมส์ ซึ่งสื่อต่างๆ ที่พบ
บนโทรศัพท์มือถือมีทั้งด้านบวกและด้านลบครับ 

 -งบประมาณทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรในเร่ืองของสาธารณสุข จึงอยากจะฝากให้ทาง อบต.
ช่วยจัดสรรงบประมาณในด้านอ่ืนๆ ด้วย ฝากทาง อบต.ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับ
ทางโรงเรียนด้วยครับ 

นายเชิด  ช่างปลูก -วัดบ้านโนนกอก มีการจัดบุญเข้าปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2562 ขอ 
(รองนายก อบต.) เชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันครับ 
 -การจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของทางอำเภอสีดา จะจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จะมีการ

แสดงสินค้าของหมู่บ้าน มีการประกวดไก่งาม เชิญทุกท่านร่วมงานครับ 
 -การจัดงานวันท้องถิ่นไทย และงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ในปีหน้าก็จะเป็นการจัดงาน

ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 รายละเอียดหากได้รับการประสานจากทาง
อำเภอแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

 -การดื่มแล้วขับ ทางอำเภอ ร่วมกับ สภ.สีดา ฝากประชาสัมพันธ์ห้ามดื่มแล้วออกไปด้านนอก 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นครับ 

นางละมุล  ปริมาตร -บ้านโนนเมือง หมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้านได้หมดวาระไปแล้ว และจะดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 17  
(เลขานุการสภาฯ) ธันวาคม 2562 มีผู้สมัคร 2 คน ขณะนี้กำนันตำบลสามเมืองเป็นผู้รักษาการแทนคะ 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ช่วงนี้ดำเนินการเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว หากมีการจุดไฟ ขอให้คนเผาควบคุมไฟให้ได้ เพราะ 
(จพง.ป้องกันฯ) หากไม่สามารถควบคุมไฟและลามไปสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่น ผู้เสียหายสามารถแจ้ง

ความตำรวจเอาผิดได้ เพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และหากเกิดเหตุท่าน
สามารถใช้ถังดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละหมู่บ้านได้เลย และหากใช้แล้วขอให้ท่านรีบนำ
ส่งคืนที่ อบต.เพื่อที่จะได้ดำเนินการเติมน้ำยาดับเพลิงต่อไปครับ 
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 -เทศกาลปีใหม่ เร่ิมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยจะตั้งจุดตรวจ
อยู่ที่บริเวณโค้งโรงเรียนบ้านแฝก ร่วมกับหมู่ 3 และหมู่ 4 โดยทางอำเภอเป็นผู้กำหนดจุด
อันตรายในแต่ละหมู่บ้าน และทุกด่านตรวจห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้เข้าเวรก็ห้ามดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย ตารางเวรได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบแล้ว และหากเกิดเหตุใด
ขึ้นสามารถติดต่อผม เบอร์โทร 061-3878137 และรองเทิน เบอร์โทร 088-7390804
ได้ตลอดเวลาครับ 

 -สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยหนาว ได้รับหนังสือชี้แจงการช่วยเหลือภัยหนาวว่าจะสามารถให้
ความช่วยเหลือได้ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งทาง อบต.ได้ 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากทางจังหวัดนครราชสีมาในการช่วยเหลือเร่ืองภัยหนาวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับ  

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -อบต.มีการบรรจุข้าราชการใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชื่อ นางจริยา สุขุนา คะ 
(ผอ.กองคลัง) (นางจริยา  สุขุนา  กล่าวแนะนำตัวต่อสภาฯ) 

-ในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทางจังหวัดให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำที่คาดว่าจะมีน้ำไม่
เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งตำบลสามเมืองของเราได้ดำเนินการสำรวจแล้ว ปรากฏว่ามีแหล่ง
น้ำเพียงพอทุกหมู่บ้านคะ 

 -ทางจังหวัดได้มีการจัดโครงการโคราชเมืองสะอาด โดยให้ทำความสะอาดทุกวันศุกร์และ
รายงานให้ทางอำเภอทราบเพื่อรายงานระดับจังหวัดต่อไปคะ 

 -อำเภอสีดาจะมีการจัดถนนคนเดินทุกวันศุกร์ ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าของแต่ละหมู่บ้าน 
สินค้า O-TOP ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งจะจัดบริเวณอำเภอสีดาคะ 

 -การสมัครจิตอาสาพระราชทาน จะมีการรับสมัครในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน สามารถ
สมัครได้ที่ทำการอำเภอสีดาคะ 

 -งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทางอำเภอจะจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งในงานจะมีการประกวด
ไก่งามด้วยคะ เชิญทุกท่านเที่ยวงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ และหากได้รับการประสานจากทางอำเภอ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ 

 -อำเภอสีดาของเราจะมีสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการของ
ประชาชน โดยทางอำเภอได้ประสานทางการไฟฟ้าบวัใหญ่ และทางการไฟฟ้ายินดีและขอพื้นที่
ในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน 1 ไร่คะ  

 -ทาง อบต.ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเข้ามาจำนวน 1,498,609.93 บาท  โดยทาง 
อบต.ก็จะดำเนินการโครงการงานก่อสร้างพื้นฐาน และจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่อไปคะ 

  1. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ช่วงที่ 1 จากบ้านนายแหล่-
บ้านนายจ่า และช่วงที่ 2 จากบ้านนางทองดำ-บ้านนางสังวาล งบประมาณ 354,000 บาท  

  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขยายถนน) พร้อมปรับสภาพบ่อพัก จากบ้าน      
นายหวด ยะปะตัง ถึงบ้านนางหลาย หมู่ 4 งบประมาณ 380,000 บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตะกุดขอนถึงถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ 
หมู่ 9 งบประมาณ 498,000 บาท 

  4. จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ งบประมาณ 50,000 บาท 
  5. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 28,000 บาท 
  6. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) งบประมาณ 48,400 บาท 
  7. จัดซื้อชุดเครือ่งเสียงห้องประชุม งบประมาณ 100,000 บาท 
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นายเทิน  สุขนอก -การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563  
(รองนายก อบต.) ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากท่านนายอำเภอสีดา ให้ตั้งจุดตรวจระดับตำบลอยู่บริเวณโค้งโรงเรียน

บ้านแฝก ทางกู้ภัยก็จะตั้งจุดตรวจบริเวณถนนมิตรภาพเช่นเดิมครับ และทางอำเภอสีดาได้ขอ
บริจาคยางรถยนต์เก่า เพื่อจะนำไปติดตั้งในจุดที่เป็นอันตราย โดยตำบลสามเมืองจะติดตั้งไว้
จำนวน 3 จุด บริเวณตลาดนัดบ้านโนนสมบูรณ์ โค้งวัดบ้านแฝก และโค้งทางไปโรงเรียนสีดา
วิทยา โดยทางฝ่ายปกครอง ทางผู้นำชุมชนก็จะมีการตั้งด่านตรวจภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
เพื่อช่วยกันตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ 

นายอัครพงษ์  จันทกล -การเข้าอยู่เวรยามในจุดตรวจต่างๆ ในช่วงเทศกาล ทางวัดบ้านแฝกจะนำของที่ได้จากการ 
(ผู้ใหญ่บ้านแฝก) บิณฑบาตที่ชาวบ้านใส่บาตรถวายพระ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง มาให้กับจุด

ตรวจเป็นประจำทุกปี อยากจะขอร้องไม่ให้คนที่อยู่เวรยามก่อนการเปลี่ยนเวร นำของที่พระมา
ให้ไปหมด อยากให้เอาไว้สำหรับเวรผลัดต่อๆ ไปด้วยครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 3/2562 คร้ังที่ 2/2562 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 คร้ังที่  
(ประธานสภาฯ) 2/2562 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา

รายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.1 การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เป็นสระประปา 
(ประธานสภาฯ)   บ้านโนนสมบูรณ์ เชิญเจ้าหนา้ที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -ทาง อบต.ได้รับแจ้งจากทางอำเภอสีดา ในการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของ 
(ผอ.กองคลัง)  หมู่บ้าน นำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการ 

เปลี่ยนสภาพที่ดินจากสภาพที่สาธารณเดิมเป็นสระประปาตามขนาดปริมาณของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบของสภาตำบลก่อน จึงจะสามารถ
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปได้ รายละเอียดต่างๆ ก็ได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนวัน
ประชุมแล้วนั้นคะ ซึ่งในการขุดสระน้ำดังกล่าวทางหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ทางจังหวัดโดยผ่านทางอำเภอสีดา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทางอำเภอได้ทำ
หนังสือขออนุญาตดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะดังกล่าว ทาง อบต.อนุญาตให้
ใช้พื้นที่ดังกล่าว และทางอำเภอก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อมีการดำเนินการ
ขุดสระเสร็จแล้ว พื้นที่สาธารณะดังกล่าวมีการเปลี่ยนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็น
สระน้ำ จึงต้องมีการนำเสนอเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ยังคง
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันเหมือนเดิมคะ 

นายบุญทัน  ทองภูบาล  -พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสภาตำบลสามเมือง เพียงแต่พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน
(ส.อบต.หมู่ 5)   โนนสมบูรณ์ ผมอยากให้คงชื่อเดิมครับ ไม่อยากให้เปลี่ยนครับ 
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นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -การขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาฯ ในวันนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่ 
(หน.สำนักปลัด)  สาธารณประโยชน์เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นสระ

ประปาตามโครงการที่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการขุดสระ
ประปาในที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสามเมือง ขนาดกว้าง 35 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,339 ลูกบาศก์เมตร ครับ 

นายเชิด  ช่างปลูก -ในการนำเข้าสภาฯ ครั้งนี้  เป็นการเปลี่ยนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นสระ 
(รองนายก อบต.) น้ำประปาตามขนาดปริมาณงานที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นที่

ส าธารณ ประโยชน์ เหมื อน เดิ ม  โดยสภาตำบลสาม เมื อง ก็ ยั งค งเป็ นผู้ ดู แลพื้ นที่
สาธารณประโยชน์ดังกล่าวอยู่ครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ตามที่ หน.สำนักปลัด และรองเชิด  ช่างปลูก ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบการเปลี่ยนสภาพ 
(ประธานสภาฯ) จากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นสระน้ำประปาตามขนาดปริมาณงานที่ชัดเจน เชิญปลัดได้ชี้แจง

รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ที่สาธารณประโยชน์ทางสภาตำบลจะต้องดูแลทั้งตำบล ซึ่งในคร้ังนี้เป็นการเปลี่ยนสภาพที่ดิน 
(ผอ.กองคลัง) บริเวณพื้นที่ดังกล่าว จึงต้องมีการนำเข้าสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนสภาพ

ที่ดินเป็นสระประปาแล้ว ทางสภาตำบลก็จะต้องดูแลพื้นที่ดังกล่าวเช่นเดิม เพราะยังคงเป็น
พื้นที่สาธารณประโยชน์เหมือนเดิมคะ 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ   -ตามที่สมาชิกสภาฯได้รบัการชีแ้จงรายละเอียดดังกลา่วแล้ว ดงันั้นจงึขอมติสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนตำบลสามเมือง  ว่าให้มีการเปลี่ยนสภาพที่ดินจากสภาพที่สาธารณเดิมเป็นสระ

ประปาตามขนาดปริมาณของโครงการ หรือไม่ ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ  3 เสียง, ไม่เห็นชอบ 6 เสียง, 

งดออกเสียง 6 เสียง 
นางละมุล  ปุริมาตร -เมื่อสภาฯ มีมติในเร่ืองดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไป ทาง อบต.ก็จะนำเสนอท่านนายอำเภอสีดา 
(เลขานุการสภาฯ) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปคะ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.2 การเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดกัไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2562 เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -บ่อดักไขมัน เป็นการแยกสิ่งที่ใช้ที่เป็นน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว ซึ่งเป็น 
(หัวหน้าสำนักปลัด) การกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนที่น้ำจะไหลลง

สู่แหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งได้สอบถามกองช่างนั้น บ่อดักไขมันจะเป็นบ่อสำเร็จรูปสามารถซื้อมาทำ
การติดตั้งได้เลยครับ รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนวันประชุมครับ 

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

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

งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  3.3 การเสนอร่างข้อบัญญัติ เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2562 เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -การออกข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นการควบคุม กำกับจำนวนสุนัขและแมว เพื่อความสะดวกใน 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  การดูแล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการสำรวจข้อมูลของสุนัขและแมวที่ชัดเจน

ทราบว่าแต่ละครัวเรือนมีการเลี้ยงสุนัขหรือแมวชื่ออะไร เพศใด ลักษณะสีอย่างไรครับ 
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นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -กรณีที่สุนัขและแมว ออกมาสร้างความรบกวนสร้างความเสียหายต่อสัตว์เลี้ยง เข้ามากินไก่ 
(ส.อบต.หมู่ 4) หรือกัดทำร้ายร่างกาย เราจะดำเนินการอย่างไรครับ ใครจะรับผิดชอบเพราะเหตุหากเกิดขึ้น

แล้วหาเจ้าของสุนัขและแมวไม่เจอส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นสุนัขและแมวจรจัดครับ หากจะฆ่าก็
ผิดเพราะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อีกครับ 

นายเชิด  ช่างปลูก -การดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์เลี้ยงทั้ง 
(รองนายก อบต.) สุนัขและแมว หากสุนัขและแมวไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเจ้าของก็จะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบครับ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลดีในการควบคุมจำนวนสุนัขและแมว และ
สะดวกต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างครอบคลุมครับ ในความเป็นจริงเราอยากจะทำ
หมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดแต่ก็ทำได้ยากเนื่องจากสัตว์เหล่านี้จะไม่ยอมให้จับครับ 

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

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

งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.4 การเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 
(ประธานสภาฯ)   เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -ข้อบัญญัติดังกล่าวเดิมเรามีอยูแ่ล้ว จึงได้มีการยกเลิกฉบับเดิมและทำฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้มี 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ความสอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวในปัจจบุันมากยิ่งขึ้น มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียม 

โดยได้อ้างอิงข้อมูลตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนวัน
ประชุมครับ 

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

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

งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.5 การเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 
(ประธานสภาฯ)   เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -ข้อบัญญัติดังกล่าวเดิมเรามีอยูแ่ล้ว จึงได้มีการยกเลิกฉบับเดิมและทำฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้มี 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ความสอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวในปัจจบุัน มีการปรบัอัตราค่าธรรมเนียม โดยได้

อ้างอิงข้อมูลตามพระราชบัญญตัิ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง
ให้ทุกท่านทราบก่อนวันประชุมครับ 

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

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

งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 4.1 การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) รายละเอียดครับ 
นางดวงนภา  รอดวินิจ -การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
(นักวิเคราะห์ฯ) ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจัดทำแผนดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563  ซึ่งทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความ
ชัดเจนมากขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ และจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความชัดเจน
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย โดยมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานฯ จากคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเล่มแผน
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แจ้งทุกท่านไปแล้วค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  4.2 การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 

2562 เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียดครับ 
นางดวงนภา  รอดวินิจ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(นักวิเคราะห์ฯ) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบคุคลภายนอกดำเนินการ
ภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ ได้  และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดย อบต.
สามเมือง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่ สำคัญ โดยแบ่งตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้  

 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน” 
และบริการสาธารณะเป็นเลิศ จำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตร จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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3. การพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชน 
และสามานฉันท์ท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

5. การพัฒนาศักยภาพตำบล เพื่อก้าวไปสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี   
จำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และสง่เสริมการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 3 โครงการ ดำเนนิการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

7. การพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต จำนวนโครงการทั้งหมด 22 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 86.36  
 

สรุป  รวมจำนวนโครงการทั้งหมด 69 โครงการ   ดำเนนิการแล้วเสร็จจำนวน 60 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 86.96 ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่รวมโครงการที่เป็นงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
จากข้างนอก หรือจ่ายขาดเงินสะสม  เปน็โครงการทีไ่ด้ตั้งไวใ้นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่านั้นค่ะ  
 

    -การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562  แยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ดังนี ้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน” 

และบริการสาธารณะเป็นเลิศ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 528,000 บาท งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง 
309,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตร จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 67,810 บาท  คิดเป็นร้อยละ 45.21 

3. การพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชน 
และสามานฉันท์ท้องถิ่น  จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ   
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 8,322,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
8,212,752 บาท  คิดเป็นร้อยละ 97.59 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 300,000 บาท งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง 
122,562 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.85 

5. การพัฒนาศักยภาพตำบล เพื่อก้าวไปสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี   
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จำนวน 3,143,800 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 2,555,267.18 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 81.28 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 
80,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 56,440 บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.55  

7. การพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,311,400 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
893,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 68.12 

สรุป  รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 60 โครงการ  งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 13,835,200 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 12,217,131.18 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 88.30   
 

-การเบิกจ่ายงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
จำนวน 13 โครงการ งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรจำนวน 442,200 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 383,850 บาท คดิเป็นร้อยละ 86.80 
 

-การเบิกจ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 2,707,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.23   
 

-สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยจะทำการประเมินและ
รายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้วค่ะ โดยมีผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดังนี้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 
18.75 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้คะแนน 14.13 
คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้คะแนน 60.13 คะแนน 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้
คะแนน 9.25 คะแนน 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได้คะแนน 9.50 คะแนน 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.25 คะแนน 
  3.4 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.75 คะแนน 
  3.5 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.50 คะแนน 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 
4.63 คะแนน 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.50 คะแนน 
  3.8 แผนงาน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.75 คะแนน 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 
4.38 คะแนน 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.63 คะแนน 
สรุป รวมคะแนน 100 คะแนน ได้คะแนน 93.00 คะแนน 
 

-สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
ดังนี้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.88 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได้คะแนน 9.50 คะแนน 
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3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ได้คะแนน 9.63 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.75 คะแนน 
5. โครงการพฒันา ประกอบดว้ย คะแนนเต็ม 60 คะแนน ไดค้ะแนน 55.13 คะแนน 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.75 
คะแนน 
  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 
5 คะแนน 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.13 คะแนน 
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ได้คะแนน 4.00 คะแนน 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.25 คะแนน 
  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้
คะแนน 4.38 คะแนน 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 
4.75 คะแนน 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคัง่ ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ไดค้ะแนน 4.63 คะแนน 
  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) คะแนน
เต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.88 คะแนน 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ได้คะแนน 4.88 คะแนน 
  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.88 คะแนน 
  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้
คะแนน 4.63 คะแนน 
สรุป รวมคะแนน 100 คะแนน ได้คะแนน 93.88 คะแนน 
 

-สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562
เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามเมือง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 
คร้ัง เป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก  
สรุปข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาเครื่องกรองน้ำ หรือหาแนวทางการ
แก้ไขระบบน้ำประปาที่ให้บริการภายในหมู่บ้าน เนื่องจากคุณภาพของน้ำยังไม่ค่อยสะอาดและ
มีสิ่งเจือปน และควรยกระดับน้ำประปาเป็นประปาภูมิภาค 

2. ควรมกีารจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน 
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มไฟส่องสว่างตามถนน เพราะยังมีบางจุดที่

ไม่เพียงพอ 
4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาถังขยะ และรถขยะเพื่อบริการในการ

รักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน 
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5. ควรมีการวางแผนบริหารจัดการและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสำรองใช้ทั้งในระบบ
การเกษตรและสาธารณูปโภค 

รายละเอียดตามเอกสารที่สง่ให้ท่านสมาชิกสภาทุกทา่นก่อนวนัประชุมแล้วนั้นคะ่ 
และในวันนี้อยากจะขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุดค่ะ 

ที่ประชุม    -รับทราบ  
 
ประธานสภาฯ  4.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    

สามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
(หัวหน้าสำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เอกสารฉบับนี้จัดทำตามความในมาตรา 58/5 วรรคห้า 

แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นการพัฒนาตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามเมือง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552  เป็นการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 1 ปี  

นายวิบูลย์  ทาไธสง -การปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดำเนินการ 
(นายก อบต.) ตามนโยบายด้านต่างๆ หลายโครงการ เชิญรองเชิด  ช่างปลูก ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 
นายเชิด ช่างปลูก -การปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  มีการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
(รองนายก อบต.) 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนนประจำปีภายในเขต อบต.สามเมือง  
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านแฝก ตำบลสามเมือง – บ้านหนอง

เชียงโข่ ตำบลกุดจอก (จ่ายขาดเงินสะสม) 
3. โครงการขุดลอกหนองตะเคียน หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
4. โครงการขุดลอกหนองขวาง หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 
5. โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกใต้-ถนนมิตรภาพ หมู่ 4 (สำรองจ่าย) 
6. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแฝก-บ้านแดงน้อย (สำรองจ่าย) 
7. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางมวลศิลป์-สี่แยกหนองโพธิ์-สี่แยกโรงสีชุมชน  

(สำรองจ่าย) 
8. โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนายสุรินทร์ การาม-นานายสวัสดิ์ หมู่ 5 (สำรองจ่าย) 
9. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสมพร-สามแยกนานายเทียม หมู่ 5 (สำรองจ่าย) 
10. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลำห้วยยาง บ้านโนนกอก หมู่ 5 (สำรองจ่าย) 
11. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตะกุดขอน-ทางหลวงสาย 202 (สีดา-บัวใหญ่) หมู่ 9 

(สำรองจ่าย) 
12. โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกหลุมดิน หมู่ 1 (สำรองจ่าย) 
13. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนสำราญ หมู่ 4 (สำรองจ่าย) 

 

 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   
2. โครงการอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ 
3. โครงการเดินตามรอยศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียงสู่แปลงเกษตรผสมผสาน”  
4. โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
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3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต และสังคม 
1. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
2. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบลสามเมือง “ค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” 
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อชีวิตสดใส วัยสูงอายุ  
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
6. โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
7. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตแบบบูรณาการ 
8. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
9. โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 
10. โครงการจัดทำประชาคมสัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
11. โครงการจัดทำบริการสาธารณะ น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการระงับอัคคีภัย 
12. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี 
13. โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   

    4. นโยบายด้านสาธารณสุข  
    1. โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสุขภาพใจวัยทำงาน   
    2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 
                                    3. กิจกรรมโครงการพัฒนาการดำเนินการศูนย์เด็กปลอดโรค (สปสช.) 
  4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (สปสช.) 
  5. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยนื  
  6. โครงการขยะเปียกในชุมชนตำบลสามเมือง (สปสช.) 

7. โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมครัวเรือนต้นแบบผู้นำหมู่บ้านป้องกันโรค
ไข้เลือดออก (สปสช.) 

 

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
1. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
2. โครงการเงินอุดหนุนบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี  
3. โครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน 
5. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
6. กิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
8. โครงการอบรมเสริมสร้างวินยัคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 

 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 1. โครงการจัดหาพันธุ์ไม้และปลูกป่าชุมชน 
 2. โครงการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 3. โครงการสามเมืองสะอาด น่าอยู่ 
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    7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
ผู้นำชุมชน 
 2. โครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะบเยนทรัพย์สิน ขั้นตอนการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม  
4. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัด) 
5. จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนประจกใส (สำนักปลัด) 
6. จัดซื้อพัดลมติดผนัง (สำนักปลัด) 
7. จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (สำนักปลัด) 
8. จัดซือ้โซฟา (สำนักปลัด)  
9. จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักปลัด)  
10. จัดซื้อไฟกระพริบสัญญาณจราจร (สำนักปลดั) 
11. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (กองคลัง) 
12. จัดซื้อตู้เหล็ก (กองการศึกษาฯ) 
13. จัดซื้อเคร่ืองเล่นสนาม (กองการศึกษาฯ) 
14. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (กองสาธารณสุขฯ) 
15. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (กองช่าง) 
 

8. นโยบายด้านอ่ืนๆ 
1. โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะ
จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
2. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 
3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
4. โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  
5. การดำเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
6. โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” สายบ้านแฝก – บ้านสามเมือง ตำบลสามเมือง 

 รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอให้ทุกท่านครับ สำหรับปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ 
ภายในตำบลสามเมือง ทาง อบต.ก็จะให้การช่วยเหลือต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ ไฟฟ้า 
ถนนหนทาง และปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ทาง อบต.ก็จะให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กบัพี่น้องประชาชนชาวตำบลสามเมืองของเราต่อไปครับ  

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 

นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเชิด  ช่างปลูก -ฝากประชาสัมพันธ์ช่วยตรวจสอบรถเก่ียวข้าวที่เหยียบถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง  
(รองนายก อบต.) อยากจะให้นำรถเกี่ยวข้าวไปลงที่พื้นดิน เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวถนนภายในตำบล

สามเมืองครับ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -อยากให้ทาง อบต.ทำหนังสือไปแจ้งนายหน้าที่จัดหารถเกี่ยวเข้ามาในพื้นที่ตำบลสามเมือง ให้ 
(ส.อบต.หมู่ 4) มาชำระค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าวด้วยครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล -การนำรถเก่ียวข้าวเข้ามาในพื้นที่จะต้องเข้าไปแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านทราบก่อน และจึงมาแจ้ง 
(ส.อบต.หมู่ 5) ที่ อบต. เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมครับ 
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นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ถนนสายบ้านตะกุดขอนชำรุดเนื่องจากรถเกี่ยวข้าวเหยียบถนนเช่นกันครับ 
(ส.อบต.หมู่ 9)  
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ในเร่ืองของรถเกี่ยวข้าว อยากให้ทางผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ท่านสามารถบอกรถเกี่ยวข้าวได้เลย หรือแจ้งทาง อบต.ทราบเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ  
นายไพโรจน์  สุกาวิน -การจัดกิจกรรมปีใหม่ทาง อบต.จะจัดในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สนาน 
(ประธานสภาฯ) กีฬาด้านข้าง อบต.สามเมืองครับ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ได้รับแจ้งด่วนจากทาง สภ.สีดา ในเรื่องของเมาแล้วขับ ปรับ 10,000 บาท ไม่รอลงอาญา  
(จพง.ป้องกันฯ) เร่ิมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ ฝากทางผู้นำช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยครับ 
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 
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                      (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายสุนทร  ปะวะขัง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

 


