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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2564  คร้ังที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
****************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 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 นางส าลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ส าลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นายสวัสดิ์  ดงสิงห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห ์
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 นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ส ารวย  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 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 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 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
5 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
6 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
7 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
8 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าส านักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
9 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 

10 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาช านาญงาน สุรินทร์   ยะปะเต 

- ส ำเนำ - 



- 2 - 

 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 
 เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ  จุดธูป เทียน บชูา
พระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 1.1 ขณะนี้โรคไวรัสโควิด-19 ก าลังระบาดในหลายพื้นที่ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลสุขภาพ  
(ประธานสภาฯ) เว้นระยะห่าง ไม่จัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มกันเกินที่ก าหนด กินร้อน สวมหน้ากากอนามัย หมั่น

ล้างมือ  ซึ่งในขณะนี้ได้มีการส ารวจการฉีดวัคซีนโควิด-19 อยากให้ทุกท่านได้ลงทะเบียน
ขอรับการฉีดวัคซีนครับ 

 1.2 การเล่นการพนัน ในทุกพื้นที่ห้ามให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ครับ 

 1.3 การก าจัดลูกน้ ายุงลาย อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลและช่วยกันก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลายครับ 

 1.4 ปัญหาในเรื่องของยาเสพติด อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูและบุตรหลาน ไม่ให้
เข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติดครับ 

 1.5 ขณะนี้ปริมาณน้ ามีจ านวนมาก มีน้ าล้นฝายน้ าล้นล าห้วยยางในหลายจุด และมีเด็กลงไป
เล่นน้ าจ านวนมาก จึงอยากจะให้ทุกท่านช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานในการลงเล่นน้ าเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุเด็กจมน้ าในพื้นที่ของเราครับ 

นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม -กองสวัสดิการสังคม จะจัดกิจกรรมโครงการจัดหาพันธุ์ไม้และปลูกป่าชุมชน กิจกรรม  
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) “ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน” เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ซึ่งเป็นนโยบายจาก      

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดนครราชสีมา โดยจะท าการปลูกต้นไม้ในวันที่   
25 พฤษภาคม 2564 ณ ล าห้วยยางบ้านโนนกอก กลุ่มเป้าหมายไม่เกินจ านวน 20 คน    
การแต่งกาย  แต่งกายชุดจิตอาสาโทนสีเหลือง หากมีหมวกและผ้าพันคอให้ใส่มาด้วย และ
สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะ 

นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ -จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการตาม 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) มาตรการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยให้ด าเนินการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564       
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ได้ด าเนินการ
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากได้รับการสั่งการมาจะแจ้งให้
ทราบอีกคร้ังหนึ่งค่ะ 

 -การตรวจประเมิน ITA เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมือง ส าหรับ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้างส่วน
ต าบล ในส่วนนี้ได้ตอบแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ส าหรับ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมา

11 นางทองสุข  มาประเภา จ้างเหมาบริการคนงานท าความสะอาด ทองสุข  มาประเภา 
12 นายศิริพงษ์  พนัธุ์สวัสดิ ์ จ้างเหมาบริการคนงานประปา ศิริพงษ์  พันธุ์สวสัดิ ์
13 นายประยุทธ  พระเรียง นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน ประยุทธ  พระเรียง 
14 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
15 นางกัลยกร  มีสงูเนิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัลยกร  มีสูงเนิน 
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ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนนี้ยังไม่
เรียบร้อย โดยทางส านักงาน ปปช.อาจจะมีการสุ่มโทรสอบถามประชาชนในต าบล จึงอยากจะ
ฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์หากมีใครโทรไปสอบถาม เนื่องจากกลัวจะคิดว่าเป็นการ
หลอกลวงจากมิจฉาชีพค่ะ 

นายเชิด  ช่างปลูก -วัดบ้านโนนกอก ได้จัดท าบุญผ้าป่าสามัคคี ได้ยอดรวม 2778820 บาท โดยทางวัดก็จะน ามา 
(รองนายก อบต.) พัฒนาวัดโดยการเทลานคอนกรีตในบริเวณวัดครับ 
 -โรคไวรัสโควิด-19 ช่วงนี้จะมีการรณรงค์และส ารวจการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคดังกล่าว 

จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับ 
 -ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไขในเบื้องต้นก่อน 

เพราะบางปัญหาสามารถแก้ไขได้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ก็สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่ 
อบต.สามเมือง เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 

 -พื้นที่สาธารณประโยชน์บางพื้นที่หายไป หรือมีพื้นที่ที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นถนนสายต่างๆ 
ภายในต าบลพบว่าบางสายเหลือเส้นทางการสัญจรน้อยมาก จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกัน
ดูแลเส้นทางซึ่งเป็นทางสาธารณะให้คงอยู่ต่อไปด้วยครับ 

นางสาวเฉลา  กมลเพชร -จากเหตุเด็กนักเรียนโดนพลุจากการจัดงานศพตกใส่หัวจนเสียชีวิต เป็นเหตุให้จังหวัด 
(ผอ.กองคลัง) นครราชสีมามีการเข้มงวดในการจุดพลุในงานต่างๆ หากจะมีการจุดพลุจะต้องได้รับการ

อนุญาตจากทางอ าเภอก่อนทุกครั้ง เพราะหากไม่มีการขออนุญาตและไม่ได้รับการอนุญาตจาก
ทางอ าเภอ ผู้จัดงานจะมีความผิดถือว่าฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าว ได้รับระวางโทษจ าคุกไม่เกิน   
3 ปี ปรับไม่เกิน 608000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับค่ะ 

 -โรคไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา สั่งให้ด าเนินการปิดหมู่บ้านที่อ าเภอ     
โนนไทย จ านวน 1 หมู่บ้าน และอ าเภอโนนสูง จ านวน 2 หมู่บ้าน เนื่องจากมีการระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19 ภายในหมู่บ้านจ านวนมากจากการจัดงานศพและงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะ 

 เชื้อไว้รัสโควิด-19 ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ใหม่ จะไม่แสดงอาการ ไม่มีไข้ หรือ
เจ็บคอ ขอให้สังเกตอาการในเบื้องต้น จะมีอาการตาแดงโดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย อาจจะ
ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ ขอให้ทุกท่านช่วยกันป้องกันโรคดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 
กินร้อนช้อนใครช้อนตัวเอง หากกินร่วมกันคนหนึ่งจะมีช้อน 2 คันส าหรับทานและช้อนกลาง 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องไม่เกิน 20 คน หากเป็นการจัดงานศพ ขอให้เว้นระยะห่างให้แบ่ง
คนเป็นชุดๆ ละไม่เกิน 20 คน และมีมาตรการในการป้องกันให้ดี  และมีค าสั่ งจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาห้ามออกจากบ้านเวลา 23.00 – 04.00 น. ถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และต้องสวมหน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้าน หากฝ่าฝืน
จะถูกปรับเป็นเงิน 208000 บาท  และหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว และไม่เปิดเผย
ไทม์ไลน์หรือปกปิดข้อมูล จะถือว่าท่านท าผิดกฎหมาย โดยนายอ าเภอเสิงสางได้มีการแจ้ง
ความเอาผิดกับชาวบ้านที่ท าผิดแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
108000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  โดยจังหวัดนครราชสีมาได้มีการยกระดับการป้องกัน ด้วย
การงดการจัดกิจกรรมต่างๆ ร้านคาราโอเกะ ร้านนวดสปา ผับ สถานบันเทิงต่างๆ ให้ปิด
กิจการ  ร้านอาหารไม่ให้นั่งทานในร้านสามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้  ร้านเสริมสวยห้ามมี
การนั่งรอคิว  ห้ามมีการรวมตัวกันเกิน 20 คน ร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ ให้ปิด 22.00 น. และ
ให้เปิดเวลา 05.00 น. 
-เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับทางอ าเภอสีดา ในการด าเนินการ
ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ส าหรับการฉีดวัคซีนอยากจะให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน 
ซึ่งผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน อาจจะเกิดจากโรค
ประจ าตัวด้วย การเตรียมตัวก่อนการฉีดวัคซีน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มชา กาแฟ  งด
การออกก าลังกายหนัก ดื่มน้ าให้มากๆ ในรอบแรกส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ
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ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 7 โรค ส าหรับรอบบุคคลทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียน 
31 พฤษภาคม 2564 นี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ อสม.ประจ าหมู่บ้าน หรือลงทะเบียนได้ที่
แอปพลิเคชั่น หมอพร้อม หากท าการลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้รับการฉีดในทันทีต้องรอตามคิว
การลงทะเบียน โดยจะท าการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเท่านั้น ส าหรับ รพ.สีดา จะสามารถท า
การฉีดวัคซีนได้วันละ 200 คน ค่ะ 

 -การเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะนี้ยังไม่มีประกาศจากคณะรัฐมนตรีในการสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง
ของ อบต. ให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เช่นเคย และในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีการปรับลด
สมาชิกสภาลงเหลือหมู่บ้านละ 1 ท่านเท่านั้น และหากได้รับการประสานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทาง อบต.จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังค่ะ  

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 คร้ังที่ 1/2564 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564     
(ประธานสภาฯ) คร้ังที่ 1/2564 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดปรากฏตามส าเนา

รายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง8 ไม่รับรอง – เสียง8 งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 3.1 การด าเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
(ประธานสภาฯ) - การแต่งตั้งคณะกรรมการการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  เชิญเจ้าหน้าที่ได้

ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การด าเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ขณะนี้องค์การบริหารส่วน 
(หัวหน้าส านักปลัด) ต าบลสามเมืองได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เร่ือง การด าเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสามเมือง พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ประกอบด้วย 

     1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ประธานกรรมการ 
     2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  กรรมการ 
     3. สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทุกหมู่บา้น  กรรมการ 
     4. ก านัน/ผู้ใหญ่บา้นทุกหมู่บ้าน    กรรมการ 
     5. ตัวแทนประชาคมบา้นสามเมือง    กรรมการ 
     6. ตัวแทนประชาคมบา้นโนนเมือง    กรรมการ 
     7. ตัวแทนประชาคมบา้นแฝก    กรรมการ 
     8. ตัวแทนประชาคมบา้นโนนส าราญ    กรรมการ 
     9. ตัวแทนประชาคมบา้นโนนกอก    กรรมการ 
     10. ตัวแทนประชาคมบา้นโนนสมบูรณ ์   กรรมการ 
     11. ตัวแทนประชาคมบา้นตะกดุขอน   กรรมการ 
     12. ตัวแทนประชาคมบา้นตะคร้อ    กรรมการ 
     13. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
     14. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 

15. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  กรรมการ/เลขานุการ 
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โดยให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองมีหน้าที่ในการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา อัตราค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก
ผู้ใช้น้ า ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองอาจ
เปลี่ยนแปลงอัตราหรือก าหนดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งในวันนี้จึงอยากจะขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้านครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ขอเชิญสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้เสนอรายชื่อตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เรียง 
(ประธานสภาฯ) ตามล าดับเลยครับ 
นายรวง  ดอกพิกุล -ผมขอเสนอ นายบุญเลิศ  ไพเราะ ตัวแทนประชาคมบ้านสามเมืองครับ 
(ส.อบต.หมู่ 1) 
นางละมุล  ปุริมาตร -ดิฉันขอเสนอ นายเรืองศักดิ์  ช้างสาร ตัวแทนประชาคมบ้านโนนเมืองค่ะ 
(เลขานุการสภาฯ) 
นายประดิษฐ์  ยะปะตัง  -ผมขอเสนอ นายวีระ  อยู่บุรี ตวัแทนประชาคมบ้านแฝกครับ 
(ส.อบต.หมู่ 3) 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห ์  -ผมขอเสนอ นายส ารวย  หัสจรรย์ ตัวแทนประชาคมบ้านโนนส าราญครับ 
(ส.อบต.หมู่ 4) 
นายบุญทัน  ทองภูบาล  -ผมขอเสนอ นายพชิัย  ปักนอก ตัวแทนประชาคมบ้านโนนกอกครับ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง  -ผมขอเสนอ นายประสิทธิ์  กระพี้นอก ตัวแทนประชาคมบา้นโนนสมบูรณ์ครับ 
(ส.อบต.หมู่ 6) 
นายเฉลิม  สะวงค ์  -ผมขอเสนอ นายจ าลอง  หาญชนะ ตวัแทนประชาคมบา้นตะกุดขอนครับ 
(ส.อบต.หมู่ 9) 
นางอนงค์  อาจยิ่งยงค ์  -ดิฉันขอเสนอ นายจิตจ านง  นาพิมาย ตัวแทนประชาคมบา้นตะคร้อค่ะ 
(ส.อบต.หมู่ 10) 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  -ตามที่ทา่นสมาชิกได้เสนอรายชื่อตัวแทนประชาคมครบทั้ง 8 หมู่บ้าน รายชื่อดังนี้ 
(ประธานสภาฯ)   1. นายบุญเลิศ  ไพเราะ ตัวแทนประชาคมบา้นสามเมือง 
    2. นายเรืองศักดิ์  ช้างสาร ตัวแทนประชาคมบ้านโนนเมือง 
    3. นายวีระ  อยู่บุรี ตัวแทนประชาคมบา้นแฝก 
    4. นายส ารวย  หัสจรรย์ ตัวแทนประชาคมบา้นโนนส าราญ 
    5. นายพิชัย  ปักนอก ตัวแทนประชาคมบา้นโนนกอก 
    6. นายประสิทธิ์  กระพีน้อก ตัวแทนประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ 
    7. นายจ าลอง  หาญชนะ ตัวแทนประชาคมบ้านตะกุดขอน 
    8. นายจิตจ านง  นาพิมาย ตัวแทนประชาคมบ้านตะคร้อ 
 รายชื่อถูกต้องตามที่น าเสนอ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่

ประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองดังกล่าว   
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ  

ที่ประชุม    -เห็นชอบ 14 เสียง8 ไม่เห็นชอบ – เสียง8 งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ขณะนี้ อบต.ได้ด าเนนิการส ารวจ
(หัวหน้าส านักปลัด)  ทรัพย์สินระบบประปาหนองใหญ่ รายละเอียดตามที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ และขอให้ 

คณะกรรมการหมู่บ้านได้สรุปงบดุลและทะเบียนผู้ใช้น้ า ส่งมอบให้ อบต.สามเมือง ภายใน
อาทิตย์หน้าครับ เพื่อที่ทาง อบต.สามเมืองจะได้ด าเนินการต่อในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
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นายสุรินทร์  ยะปะเต  -การด าเนินการกิจการประปาเป็นหน้าที่ของกองช่าง โดยมี นายศิริพงษ์  พันธุ์สวัสดิ์ เป็น    
(นายช่างโยธา)   ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าว โดยกองช่างจะด าเนินการส ารวจตรวจสอบระบบ 

การเดินท่อน้ า มิเตอร์น้ า ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและสามารถตรวจสอบเลขมิเตอร์น้ าได้
สะดวกมากข้ึนครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -เมื่อกองช่างได้ด าเนินการส ารวจและปรับปรุงการเดินท่อน้ า มิเตอร์น้ า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(หัวหน้าส านักปลัด)  อบต.ก็จะด าเนินกิจการงานประปาของหมู่บ้านภายในเดือนกรกฎาคม 2564  ซึ่งจะมีการ 

ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นครับ 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน - ขณะนี้การประชุมสภาฯ ไดด าเนินมาจนถึงเวลา 12.10 น. และยังมีเร่ืองอ่ืนๆ ที่จะแจ้งอีก  
(ประธานสภาฯ) จึงขอแจงทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน พักการประชุม

สภาฯ ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะเร่ิมประชุมตอในเวลา 13.00 น.  
เวลา 12.10 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

นายไพโรจน์  สุกาวิน   - ไดเวลาเร่ิมการประชุม (ชวงหลัง) ขอด าเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ  
(ประธานสภาฯ)    
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 3.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนตั้งจ่ายเป็น 
(ประธานสภาฯ) รายการใหม่)  
  - ถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ส านักปลัด) 
  - ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60 แอมป์ (ตู้ชาร์จแบบรถเข็น) จ านวน 1 เครื่อง 

(ส านักปลัด) 
  - เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (แบบดิจิตอล) จ านวน 9 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) 

ซึ่งงบประมาณทาง อบต.ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อใช้ส าหรับการบริการประชาชน และ
ส าหรับกิจการงานของ อบต. จึงจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ      
ใหม่ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งมี
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 
ส านักปลัด 
1. ถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร จ านวน 1 ถัง เป็นเงิน 148000 บาท 

   2. ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด 60 แอมป์ (ตู้ชาร์จแบบรถเข็น) จ านวน           
1 เคร่ือง เป็นเงิน 68000 บาท 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (แบบดิจิตอล) จ านวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 

228500 บาท   
ในการโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้น จึงต้องมีการขออนุมัติจากสภาฯ ก่อน เอกสาร

ตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว  ซึ่งในการโอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้น มีความ
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต าบลสามเมืองค่ะ  
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นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -ถังต้มน้ าไฟฟ้า ที่ต้องจัดหาใหม่เนื่องจากถังเดิมช ารุด ได้สอบถามไปทางร้านเพื่อท าการซ่อม
(หัวหน้าส านักปลัด)  บ ารุง ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนเงินที่มาก ควรซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าครับ 

-ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ใช้ส าหรับการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน เดิมจะท าการชาร์จด้วย
การเสียบสายชาร์จไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าแบตเตอรี่จะเต็ม และทางร้านค้าได้แนะน าให้
ถอดชาร์จแบตเตอรี่จะเร็วกว่ามาก  แบตเตอรี่รถยนต์ของ อบต. แบตเตอรี่เครื่องสูบน้ า และ
กิจการงานของ อบต.ครับ   
-เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (แบบดิจิตอล) จะน าไปมอบให้กับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในจุดที่
ส าคัญ และอีกเครื่องไว้ที่ อบต. เพื่อเป็นป้องกันการสัมผัส การเว้นระยะห่าง ป้องกันการเกิด
โรคไวรัสโควิด-19 ในชุมชน และ อบต.ครับ  

นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการโอน 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว   สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง8 ไม่เห็นชอบ – เสียง8 งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออื่นอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรวง  ดอกพิกุล -ถนนบ้านสามเมืองช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรล าบาก จ านวน 2 สาย สายแรก         
(ส.อบต.หมู่ 1) บ้านสามเมือง-บ้านโคกเพ็ด และสายที่สอง บ้านสามเมือง-โคกหลุมดิน ฝากทาง อบต.ช่วยดูแล

แก้ไขด้วยครับ 
-ระบบควบคุมไฟฟ้าน้ าประปาสระโกรกช ารุด น้ าไม่ตัดอัตโนมัติ ต้องท าการเปิด -ปิดเองครับ 
ฝากทาง อบต.ประสานทางผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
-สายเมนส่งน้ าประปาจากหนองใหญ่ภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 3 สายทาง ฝากทาง อบต.ช่วย
ดูแลด้วยครับ 

นางละมุล  ปุริมาตร  -ถนนสายบ้านสามเมือง-โคกหลุมดิน ได้สัญจรไปเส้นนั้นถนนช ารุดมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ     
(เลขานุการสภาฯ)   การสัญจรล าบากมาก ฝากทางผู้บริหารช่วยดูแลด้วยค่ะ 
นายทวีป  บุญมา   -ระบบประปาหนองใหญ่ ยินดีที่ทาง อบต.จะเข้ามาด าเนินการ ระบบน้ าจะได้มีคุณภาพ 
(ส.อบต.หมู่ 2)   น้ าก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นครับ 
    -ไฟฟ้าส่องสว่างดับบางจุด ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 

-ถนนสายศาลปู่ตา-หนองจิก ต่อจากถนน คสล.ไปจะเป็นถนนดิน ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
การสัญจรล าบาก ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
-ถนนสายบ้านสามเมือง-โคกเพ็ด ประชาชนใช้ถนนสายดังกล่าวสัญจรเป็นจ านวนมาก แต่ถนน
สายดังกล่าวมีสภาพช ารุดการสัญจรล าบาก ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 

นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -ถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนางหลาย มีน้ าท่วมขังบริเวณดังกล่าวตลอด ฝากทาง อบต.ช่วย 
(ส.อบต.หมู่ 4)   ดูแลด้วยครับ 
    -ไฟฟ้าส่องสว่างได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 
    -ถนนสายบ้านโนนส าราญ-อีสานเขียว ช ารุดเสียหาย ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล  -ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ได้ด าเนินการจัดท าถนนหินคลุกรอบหมู่บ้านครับ 
(ส.อบต.หมู่ 5)   -ระบบน้ าประปาบ้านโนนกอก คุณภาพน้ าดีขึ้นมากครับ ขอบคุณครับ 

-บริเวณล าห้วยยางมีการตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ ส่งผลการการสัญจรไม่สะดวก อยากจะให้ทาง 
อบต.เข้าไปชี้แจงและให้เจ้าของด าเนินการย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของตนต่อไปครับ 

นายสายันต์  ช่างสาร  -บริเวณหน้าวัดบ้านโนนกอก ถนนถูกน้ ากัดเซาะเป็นหลุมและเกิดการทรุดตัว ฝากทาง อบต. 
(ส.อบต.หมู่ 5)   ช่วยด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
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นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง  -ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านช ารุดหลายจุด หากจะขอเบิกวัสดุในการซ่อมบ ารุงดังกล่าวจะ 
(ส.อบต.หมู่ 6)   ได้หรือไม่ครับ 
    -หลังคาถังสูงระบบประปาบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามประปาหลังคาหลุด ทางผู้รับจ้างยัง 

ไม่เข้าไปด าเนินการแก้ไขให้ครับ ฝากทาง อบต.ช่วยประสานกับผู้รับจ้างด้วยครับ 
นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ์  -ฝากทาง อบต.ช่วยซ่อมบ ารุงถนนสายวัดบ้านโนนกอก-บ้านตะกุดขอนด้วยครับ 
(ส.อบต.หมู่ 9)   -ไฟฟ้าสาธารณะดับ 2 จุด ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
นายสุวรรณ์  ทานา  -ไฟฟ้าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน อยากจะให้ช่างออกส ารวจและด าเนินการซ่อมบ ารุงโดยเร็ว
(รองประธานสภาฯ)  เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ดับ 13 จุด ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   อยากจะให้กองช่างออกไปส ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วครับ 

-ถนนสายต่างๆ ภายในต าบลที่ช ารุด ฝากทางกองช่างช่วยตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไข
โดยเร็วด้วยครับ 
-ในการประชุมวันนี้มีไมโครโฟนบางตัวที่เสียงขาด ฝากทาง อบต.ช่วยตรวจสอบให้ดีก่อนการ
ประชุมครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง  -ปัญหาต่างๆ ที่แต่ละท่านเสนอเข้ามา ทาง อบต.จะเร่งให้กองช่างออกไปส ารวจ และ 
(นายก อบต.)   ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วครับ 
นายสุรินทร์  ยะปะเต  -ตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งปัญหาต่างๆ เข้ามา ทางกองช่างจะเร่งออกไปส ารวจ และด าเนินการ
(นายช่างโยธา)   ประมาณการในการแก้ไขปัญหา พร้อมการจัดหาอุปกรณ์มาด าเนินการแก้ไขโดยเร็วครับ 
    -ในการขออนุญาตขุดดินถมดิน หากทางท่านสมาชิกพบเห็นขอให้แจ้งทาง อบต.ทราบเพื่อเข้า 

ไปตรวจสอบต่อไป เนื่องจากบางครั้งมีการขุดดินถมดินทาง อบต.ก็ไม่ทราบครับ 
-การขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยสิ่งก่อสร้างนั้นจะต้องมีโครงสร้างที่
แข็งแรงถาวร เพราะหากเกิดเหตุวาตภัย อัคคีภัย หรือเหตุอื่นๆ ทาง อบต.จึงให้ความช่วยเหลือ
ได้ครับ 

นายเทิน  สุขนอก   -ในเร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะ ช ารุดเสียหายหลายจุด ทาง อบต.ก็จะด าเนินการตรวจสอบและ
(รองนายก อบต.)   แก้ไขปัญหาให้โดยเร็วครับ  
นายเชิด  ช่างปลูก   -ถนนสายหลัง รพ.สต.โนนกอก ถนนสายต้นตาล-ถนนมิตรภาพ อยากจะให้ตัดต้นไม้ท าความ
(รองนายก อบต.)   สะอาด ขยายถนนให้มีสภาพเหมือนเดิม อยากให้ช่างช่วยดูแผนที่ และตรวจสอบถนนสาย 

ต่างๆ เพราะบางเส้นแทบจะไม่เหลือถนนเดิมแล้ว จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่อง
ดูแลครับ  
-การตั้งแผงโซลาเซลล์บริเวณคูคันดินล าห้วยยาง ซึ่งเป็นทางสาธารณะ ก็อยากจะให้เจ้าของท า
การย้ายไปสร้างในพื้นที่ของตนเอง หลังจากประชุมเสร็จก็จะเข้าไปชี้แจงกับเจ้าของแผงโซลา
เซลล์ต่อไปครับ 
-ถนนสายบ้านนายสมบูรณ์-บ้านโนนซาด ถนนสายดังกล่าวบางจุดที่พื้นที่ส่วนบุคคล ถนน
สาธารณะต้องขยับไปอีก ซึ่งไม่มีการแจ้งจากเจ้าของพื้นที่ โดยทาง อบต.จะด าเนินการให้
ถูกต้องต่อไปครับ 

นายสุรินทร์  ยะปะเต  -ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่มีการสัญจรมานานแล้ว ไม่มีการแจ้งว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ถนน 
(นายช่างโยธา)   เดิมที่เป็นที่สาธารณะอยู่จุดใหม่ ต้องตรวจสอบและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -ส าหรับถนนสายดังกล่าว การด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องนั้น ต้องใช้ระยะเวลาและหาแนว 
(ผอ.กองคลัง)   ทางแก้ไขที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ขณะที่ทาง อบต.ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสาย 

ดังกล่าวไม่ทราบว่าเป็นที่ส่วนบุคคล ซึ่งถนนก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆ และไม่มีการ
โต้แย้งใดๆ ในปีนี้จึงอยากจะให้งดการท านาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขได้ใน
อนาคตค่ะ 
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-ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทาง อบต.ได้ด าเนินการเบิกจ่ายและโอน
เงินให้กับสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานในแต่ละโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นที่เสนอเข้ามา ท าให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเราจะได้

ช่วยกันท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิด
การประชุม 

   

เลิกการประชุม       เวลา  14.00  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) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
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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) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 


