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(สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2559  
วันพุธ  ที่  29  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
----------------------------------------------------- 

1. รายชื่อผู้มาประชุม  
1.1 นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.2 นายโสภณ มันศิร ิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.3 นายวินัย ใหม่ก๋งลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 
1.4 นางนิษา จรพิภพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
1.5 นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.6 นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.7 นายสุริยา ใหม่ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.8 นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.9 นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.10 นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
1.11 นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.12 นางสาวเดือนรุ่ง สาโร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.13 นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.14 นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 
1.15 นายทสพร  จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่ 
 
2. รายชื่อผูล้าประชุม    
2.1  นายคณพัฒน์        บุญวามี              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมทูี่ 2 
2.2 นายทนู               ใหม่หะลา           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมูที่ 4 
2.3      นายสุวรรณ          แจม่ศร ี              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมทูี่ 6 
2.4      นางจันทร์เพ็ญ       มันทสูตร ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมทูี ่8 
 
3. รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
3.1 นายสมชาย ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.2 นายสมบูรณ ์ ใหม่สาล ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.3 นายต่ิง วรรณโมลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.4 นายรุ่งศักด์ิ บุญวาที เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.5 นางขวัญเรือน วิหกเหิร ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 5 
3.6 นายสมชาติ ศรีสมวงศ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
3.7 นายไพศาล ดุลยสิทธ์ิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่9 
3.8 นางสาวสาวิตรี สงคราม เจ้าพนักงานธุรการ รพ.สต. เมืองใหม ่
3.9 นายธีระ มณทักษิณ ผรส. หมู่ที่ 4 
3.10 นายสมยศ เอ่ียมกําเหนิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
   3.11 นางดวงกมล  ผลเจริญ...
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3.11 นางดวงกมล ผลเจรญิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 
3.12 นายวิโรจน์ สาโร ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 7 
3.13 นางปริศา รุจิระ ท้องถิ่นอําเภอราชสาส์น 
3.14 นางดาวัลย์ พลอยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 
3.15 นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา หัวหน้าสํานักปลัด อบต. เมืองใหม่ 
3.16 นายชลิต มานะกิจ ผู้อํานวยการกองช่าง อบต. เมืองใหม ่
3.17 นางสาวชุตินันต์ เคนตู้ รก. ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. เมืองใหม ่
3.18 นางศุภพิชญาพร ดับโรค รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ อบต. เมืองใหม่ 
3.19 นายอาทิตย์ศรุต หารไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มาครบ 
องค์ประชุมแล้ว  นายทสพร จินดารักษ์  ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้อ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2559  ให้
สมาชิกสภาฯ  รับทราบ  จากน้ันได้เรียนเชิญ  นายสุจิตร์  ศิริทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่  ขึ้นทําหน้าที่ประธานการประชุม  และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
ตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ              - ไม่ม ี
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ประชุมสภาฯ  สมัย 
   วิสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ประจําปี  2559  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 

2559  น้ัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายวัฒนา โพธา เรียนประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผมขอเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ข้อความในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งในการประชุมคร้ังก่อนผมได้แจ้งเรื่องในที่ 
   ประชุมสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารฯ เรื่อง ไฟฟ้าริมทาง ถนนเมืองใหม่-ไผ่ขวาง บริเวณ 
   พ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ชํารุด ไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน จํานวนประมาณ 8 จุด จึงขอให้ 
   บันทึกลงรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณครับ ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ บันทึกเพ่ิมเติมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภา 
   ฯ ท่านใดมีแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําในรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 

ขอมติสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หน่ึง 
ประจําปี 2559  ด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ   
สมัยที่หน่ึง  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2559  โปรดยกมือครับ 
- มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง  13  คน 

- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม…่ 
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- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หน่ึง  เมือ่วันที่  30  พฤษภาคม  2559  โปรดยกมือครับ 
- มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่รับรอง  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 

มตทิีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หน่ึง  เมือ่วันที่  30  พฤษภาคม  2559 

 
ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่ม ี
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

5.1 ญตัติขอความเหน็ชอบร่างข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบล 
เม่ืองใหม่  เรือ่ง  การควบคุมกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ. 2559  

ประธานสภาฯ  ด้วยนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้เสนอญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  การควบคุมกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอด 
   เหรียญ  พ.ศ.  2559  ให้สภาฯ  พิจารณา  ขอเชิญท่านนายก อบต. เมืองใหม่ 

แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายก อบต.   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ด้วยสํานักงานส่งเสริมการ 
   ปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกระดับ 
   ดําเนินการออกข้อกําหนดท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการให้บริการตู้นํ้าด่ืมหยอด 
   เหรียญ  ซึ่งเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประกาศ 
   กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2558 

ผู้บริหารจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติฯ  และขอแถลงหลักการและเหตุผล  เพ่ือให้ 
สภาฯ  พิจารณา  ดังน้ี 

   หลักการ 
   กําหนดให้กิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน 
   ท้องถิ่น  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืม 
   หยอดเหรียญปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช้ 
   ดําเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การ 
   อนุญาตให้ดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  และอัตราค่าธรรมเนียมการ 
   ออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ 
   เหตุผล 
   โดยที่การดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ 
   เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

สมควรกําหนดให้กิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน 
ท้องถิ่น… 
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ท้องถิ่น  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอด
เหรียญปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืม
หยอดเหรียญ  และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอด
เหรียญ  รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ  ที่เสนอให้สภาฯ  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  ขอขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาญัตติ  ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาฯ  ต้องพิจารณาเป็น  3 
     วาระ  ฉะน้ัน  ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ  ลงมติ 
   รับหลักการหรือไม่น้ัน  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรือขออภิปราย 
   หรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาพิจารณารับหลักการร่าง 
   ข้อบัญญัติฯ  ด้วยครับ 
   - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
   เมืองใหม่  เรื่อง  การควบคุมกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ.  2559  โปรด 
   ยกมือครับ 
   - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือรับหลักการ  13  คน 
   - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
   ตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  การควบคุมกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ.  2559 

โปรดยกมือครับ 
   - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่รับหลักการ  -  คน 
   - มีสมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
มตทิีป่ระชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
   ตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  การควบคุมกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ.  2559 
 
นายก  อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอให้สภาพิจารณา  3  วาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ หากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เสนอให้สภาฯ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  3  

วาระรวดเดียว  ผมขอมติสมาชิกสภาฯ  ด้วยครับ  ว่าจะอนุมัติให้พิจารณา  3  วาระ  
รวดเดียวหรือไม่ 

 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดอนุมัติ  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  3  วาระรวดเดียว  
โปรดยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ  ยกมืออนุมติั  13  คน 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่อนุมัติ  ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  3  วาระรวดเดียว  
โปรดยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่อนุมัติ  -  คน 
 - มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
มตทิีป่ระชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  3 วาระรวดเดียว 
 
 
 

ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาฯ  อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  3  วาระรวดเดียว  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  45  วรรคสอง  ถือว่าการ
พิจารณา  วาระที่  2  น้ัน  ให้ที่ประชุมสภาฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  
โดยให้ประธานที่ประชุม  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมจึงขอให้สมาชิก
สภาฯ  ได้พิจารณาวาระที่  2  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะขอแปรญัตติ  ขอเชิญ
ครับ หากไม่มสีมาชิกสภาฯ  ท่านใดแปรญัตติ  ถือว่าที่ประชุมมีมติให้คงตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ  เดิมทุกประการ  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  การควบคุมกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ. 2559  
ในวาระที่  3  ขั้นลงมติ 

 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  โปรดยกมอืครับ 
 - มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  13  คน 
 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  โปรดยกมือครับ 
 - มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
 - มสีมาชิกสภาฯ  งดออกเสียง  1  คน 
มตทิีป่ระชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  การ

ควบคุมกิจการตู้นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ. 2559 
 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เรื่อง  การ

ควบคุมกิจการตู้กดนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ  พ.ศ.  2559  เสร็จสิ้นแล้ว  ด้วยมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ในขัน้ตอนต่อไปจะได้นําเสนอนายอําเภอราชสาส์น เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  การพิจารณาญัตติในระเบียบวาระที่  5.1  เสร็จสิ้นเพียง
เท่าน้ี 

 
 5.2 ญตัติขอให้รบัทราบการประกาศใช้แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2560-2562) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองใหม่  (เสนอญตัติโดยนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่) 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้เสนอญตัติขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ แถลงญัตติต่อสภาฯ  ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ตามท่ีสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้มมีติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
สมัยวิสามญั  สมัยที่หน่ึง  ประจําปี  2559  เมื่อวันที ่ 30  พฤษภาคม  2559  
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่  แล้วน้ัน  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่  ได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  แล้วเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2559  โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559  ดังน้ัน  จึงได้เสนอ
ญัตติรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้รับทราบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ได้
แถลงญัตติแล้ว     

 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่  

ขอเรียบเชิญครับ  
นายวัฒนา โพธา เรียนประธานสภาฯ ผมขอยํ้าเก่ียวกับเรื่อง ไฟฟ้าทางสาธารณะอีกคร้ัง เน่ืองจากพ่ี 
สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 8 น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพ้ืนที่หมู่อ่ืนๆ ด้วย ขอขอบคุณครับ 
 
นายทสพร จินดารกัษ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สําหรับปัญหาไฟทางหมู่ที่ 8 จะ 
เลขานกุารสภาฯ ได้ให้กองช่าง ประสานกับการไฟฟ้าอําเภอพนมสารคาม เน่ืองจากสวิตส์ควบคุมรวม

ถูกถอดออกโดยการไฟฟ้า หากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบโดยตรงกับท่านสมาชิกฯ 
สําหรับหมู่อ่ืนเน่ืองจากคาดว่าอาจจะเกิดการเสียหายหรือชํารุดหลังจากที่ได้มีการ
ซ่อมแซมไฟไปก่อนหน้าน้ีแลว้ จะมอบหมายให้กองช่างทําการสํารวจอีกคร้ัง ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือแจ้งเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ  
หากสมาชิกสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ ใดแล้ว  วันน้ีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่  ได้ดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันน้ี  ขอปิดประชุมเพียงเท่าน้ีครับ  

 
เลกิประชุมเวลา  14.50 น. 

 
 

(ลงช่ือ)       ทสพร  จินดารักษ์       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
            (นายทสพร  จินดารักษ์) 
                 เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงช่ือ)         สุจิตร์  ศริิทรัพย์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุจิตร์  ศิรทิรัพย์) 
                   ประธานสภาฯ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
- ตรวจแล้วถูกต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่

                      สมัยสามญั สมัยที ่2 ประจําปี 2559 
 

 
(ลงช่ือ)      บุญมี  โลหะเจริญ      กรรมการ 

                               (นายบุญมี  โลหะเจริญ) 
 
 
   (ลงช่ือ)      คณพัฒน์  บุญวาที     กรรมการ 

                               (นายคณพัฒน์  บุญวาที) 
 
 
   (ลงช่ือ)        นิษา   จรพิภพ       กรรมการ 

                                  (นางนิษา   จรพิภพ) 
 

 


