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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562  คร้ังที่ 1/2562 
วันจันทร์ที่ 23 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 นางสมพาน  รุ่งเรืองศรี ผญบ.หมู่ 9 สมพาน  ร่งเรืองศรี 
6 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
7 นางทองสุข  มาประเภา แม่บ้าน ทองสุข  มาประเภา 
8 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
9 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนรี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 

10 นายสบืพงษ์  แจ้งไพร ผช.ผญบ.หมู่ 1 สืบพงษ์  แจง้ไพร 

- สำเนา - 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดธปู เทียน บูชา  
พระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน 1.1 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องตำบลสามเมือง  
(ประธานสภาฯ) และเมาแล้วต้องไม่ขับครับ 
นายเชิด  ช่างปลูก -วัดบ้านโนนกอก มีการจัดบุญเข้าปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2562 ซึ่ง 
(รองนายก อบต.) วันนี้เป็นวันทีสี่แล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันครับ 
 -เกิดเหตุเด็กวัยรุ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียง

รบกวนชาวบ้าน จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยดูแลบุตรหลาน เนื่องจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจะเป็น
กลุ่มที่อยากรู้อยากลอง จะต้องช่วยกันประคับประครองให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับ 

 -ช่วงนี้ให้ระวังเร่ืองอัคคีภัย ขอให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน เก็บขวาด
สิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -วันนี้ติดธุระต้องขอตัวไปดำเนินการเก่ียวกับที่ดินที่เกิดกรณีพิพาทบ้านแฝก หมู่ 3 ก่อนครับ 
(นายก อบต.) 
 
 
 

11 นายบุญช่วย  เวียงสุข ผช.ผญบ.หมู่ 6 บุญช่วย  เวียงสุข 
12 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
13 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ
14 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
15 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
16 นายประยุทธ  ชาวดง ผอ.โรงเรียนบ้านแฝก ประยุทธ  ชาวดง 
17 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
18 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
19 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ วิไลพร  คิดเห็น 
20 นางศลษิา  ลาน้ำเที่ยง ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก ศลิษา  ลานำ้เที่ยง 
๒1 นายธนา  ปักนอก ผญบ.หมู่ 5 ธนา  ปักนอก 
22 นางภัทรธชิา  เครือมา ท้องถิ่นอำเภอสีดา ภัทรธิชา  เครือมา 
23 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
24 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
25 นางสาวชลลดัดา  ทดัไทย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ชลลัดดา  ทัดไทย 
26 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
27 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
28 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขวัญเรือน  เขียนนอก 
29 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
30 นางจริยา  สุขุนา เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน จริยา  สุขุนา 
31 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
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นายประยุทธ  ชาวดง -วันก่อน ส.ส. โกศล ปัทมะ ได้เข้ามาที่บ้านจึงได้พูดคุยเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุน 
(ผอ.ร.ร.บ้านแฝก) งบประมาณโครงการถนนลาดยางสายปากทางบ้านแฝก-บ้านแฝก และขอความร่วมมือทาง 

อบต. ช่วยให้ทำประมาณการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อเสนอให้ทันกับการขอรับ
งบประมาณ และอยากจะให้ช่างช่วยประมาณการให้ถนนมีความกว้างขึ้นกว่าเดิมครับ 

นายสุรินทร์  ยะปะเต -ทางเลขา ส.ส.โกศล  ปัทมะ ได้โทรมาประสานในการประมาณการโครงการก่อสร้างถนนสาย 
(นายช่างโยธาฯ) ดังกล่าว ซึ่งเป็นการซ่อมสร้างครับ และได้เสนอขอถนน คสล.จำนวน 2 สายครับ เอกสารอยู่

ระหว่างการจัดทำประมาณการก่อสร้างครับ 
นายธนา  ปักนอก -ถนนสายบ้านโนนกอก-บ้านตะกุดขอน มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าวหรือ 
(ผญบ.หมู่ 5) เปล่าครับ 
นางสมพาน  รุ่งเรืองศรี -ถนนสายบ้านตะกุดขอน-บ้านโนนกอก การสัญจรลำบากถนนมีแต่ฝุ่นละออง เวลารถสัญจร 
(ผญบ.หมู่ 9) ฝุ่นละอองกระจายไปทั่ว ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงอยากจะฝากให้ทาง อบต.ช่วยสนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินการถนนสายดังกล่าวด้วยคะ 
 -ถนนสายบ้านตะกุดขอน-ถนนลาดยาง สายสีดา-บัวใหญ่ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ซึ่ง

ยังไม่ตลอดสาย จึงอยากจะให้ทาง อบต.ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
ดังกล่าวให้ตลอดสายด้วยคะ  

 -ฝายน้ำล้นลำห้วยยางบ้านตะกุดขอน ได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้งได้ จึงอยากจะให้ทาง อบต.ช่วยดำเนินการในการก่อสร้างฝายดังกล่าวด้วยคะ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ถนนสายบ้านโนนกอก-บ้านตะกุดขอน ได้คุยกับทางตัวแทน ส.ส.โกศล ปัทมะ แล้วและทาง 
(ประธานสภาฯ) ตัวแทนก็ได้รับปากว่าจะนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณถนนสายดังกล่าวด้วยครับ 
 -สำหรับโครงการขุดสระน้ำบ้านตะกุดขอน ขณะนี้ให้ช่างช่วยเขียนแบบแปลนประมาณการ

ก่อสร้าง เพื่อที่จะเสนอตัวแทน ส.ส.โกศล ปัทมะ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ดังกล่าวเช่นกันครับ 

นายสุรินทร์  ยะปะเต -ฝาก ผอ.ประยุทธ  ชาวดง ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณถนนสายบ้าน        
(นายช่างโยธาฯ) โนนกอก-บ้านตะกุดขอนให้ด้วยครับ 
นายประยุทธ  ชาวดง -ถนนสายดังกล่าวจะดำเนินการประสานให้อีกครั้งหนึ่งครับ 
(ผอ.ร.ร.บ้านแฝก) 
นางภัทรธิชา  เครือมา -การของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี อบต.อ่ืนได้ส่ง 
(ท้องถิ่นอำเภอสีดา) หนังสือขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ประมาณ 5 – 6 โครงการ แต่ยังไม่เห็นของ อบต.

สามเมือง ถ้าประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ให้เร่งเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวคะ 
-ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อำเภอสีดาจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอสีดา ประจำปี 
2562 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนนำเงินมาบูรณะซ่อมแซม
บริเวณโดยรอบฐานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สืบสานประเพณีเก่าแก่ไม่ให้สูญหาย สร้างความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชน และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนใน
พื้นที่ จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ การประกวดไก่สวยงาม การ
ประกวดพืชผักสวยงาม (ข้าวและกล้วย) การประกวดการทำอาหาร (ส้มตำลีลา) และมีการ
จำหน่ายสินค้าในชุมชน โดยทางผู้นำจะมีการรับบริจาคข้าวจากชาวบ้าน และหากใครประสงค์
จะบริจาคเงินตั้งแต่ 2,000 บาท ก็จะได้รับการจารึกชื่อไว้บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ด้วยคะ 
-งานรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีในเดือนมีนาคม ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน ในการทอผ้ามัดหมี่ลายไก่แก้ว โดยท่านนายอำเภอสีดาขอให้นางรำใส่ผ้าถุงลายไก่แก้ว 
ซึ่งเป็นลายประจำอำเภอสีดา และเสื้อสีเหลืองคะ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคะ 
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นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จะจัดในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ วัดบ้าน 
(ผอ.กองคลัง)   ทองหลางใหญ่ ตำบลโนนประดู่ เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคะ 
    -การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม จัดในวันที่ 28 ธันวาคม  

2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านทองหลางใหญ่ ตำบลโนนประดู่คะ 
-จากที่ท่านนายกวิบูลย์  ทาไธสง ได้ขอตัวออกไปก่อน เนื่องจากมีชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์   
ดำรงธรรมอำเภอสีดา โดยนายสมพร ชาติยานนท์ โดยอ้างว่านายเฉลิมพล  พลนอก ได้บุกรุก
เข้าครอบครอง และทำประโยชน์ในพื้นที่ทางหลวงท้องถิ่น (สายบ้ านแฝก-ถนนมิตรภาพ) 
บริเวณติดกับที่ดินของผู้ร้องฝั่งด้านทิศใต้ตลอดแนวเขต และได้บุกรุกครอบครองพื้นที่ทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณที่ติดกับที่ดินของผู้ร้องฝั่งด้านตะวันตกเกือบตลอดแนวเขต โดยได้
ล้อมรั้วลวดหนามเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน ถูกปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของตนเอง 
ซึ่งทางด้าน นายเฉลิมพล พลนอก ก็มิได้มาให้ถ้อยคำข้อเท็จจริง และไกล่เกลี่ยประนอมข้อ
พิพาทตามกำหนดนัด  อบต.สามเมือง จึงขอให้ผู้บุกรุก ราย นายเฉลิมพล  พลนอก หยุดการ
บุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งขอให้ผู้บุกรุกดำเนินการรื้อรั้วลวดหนามออกจากพื้นที่
สาธารณประโยชน์ แต่ผู้บุกรุกก็ยังมิได้ดำเนินการรื้อถอนรั้วลวดหนามออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่
อย่างใด ดังนั้น อบต.สามเมือง จึงได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี นายเฉลิมพล  พลนอก 
ข้อหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทางหลวงท้องถิ่น (สายบ้านแฝก -ถนนมิตรภาพ) แต่
หากนายเฉลิมพล  พลนอก มาดำเนินการรื้อรั้วลวดหนามออก ทาง อบต.สามเมือง ก็จะ 
ดำเนินการถอนแจ้งความ และหากไม่มาดำเนินการรื้อรั้วลวดหนาม ทาง อบต.สามเมือง ก็จะ   
ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปคะ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 4/2562 คร้ังที่ 1/2562 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 คร้ังที่  
(ประธานสภาฯ) 1/2562 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 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 เชิญเจ้าหน้าทีช่ี้แจง 
(ประธานสภาฯ)   รายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -ทาง อบต.ได้รับแจ้งจากทางอำเภอสีดา ในการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของ 
(ผอ.กองคลัง)  หมู่บ้าน นำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการ 

เปลี่ยนสภาพที่ดินจากสภาพที่สาธารณะเดิมเป็นสระประปาตามขนาดปริมาณของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบของสภาตำบล จึงจะสามารถ
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปได้ รายละเอียดต่างๆ ก็ได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนวัน
ประชุมแล้วนั้นคะ ซึ่งในการขุดสระประปาบ้านโนนสมบูรณ์ทางหมู่บ้านได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากทางจังหวัดโดยผ่านทางอำเภอสีดา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยทาง
อำเภอได้ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ สาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน ทาง อบต.อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการขุดสระประปา และทางอำเภอก็ดำเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป และเมื่อมีการดำเนินการ 
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ขุดสระเสร็จแล้ว พื้นที่สาธารณะดังกล่าวมีการเปลี่ยนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็น
สระน้ำ จึงต้องมีการนำเสนอเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ยังคง
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกันเหมือนเดิมคะ 

นางภัทรธชิา  เครือมา  -การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน จะต้องนำเข้าระเบียบวาระการ 
(ท้องถิ่นอำเภอสีดา) ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนสภาพที่ดินจากสภาพที่

สาธารณะเดิมเป็นสระประปาตามขนาดปริมาณของโครงการ ซึ่งในการดำเนินโครงการขุดสระ
ประปาต้องมีการระบุพื้นที่ขอบเขต ซึ่งพื้นที่ในการดำเนินการขุดสระดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของ
บ้ าน โนนสมบู รณ์  จึ ง ได้ ขออนุ มั ติ ให้ มี ก ารดำเนิ นการโครงการขุ ดสระป ระป าใน
สาธารณประโยชน์บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสามเมือง ตามปริมาณงานที่แจ้งแล้วนั้น ซึ่ง
พื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเช่นเคย เพียงแต่
เป็นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ สาธารณะเดิมเป็นสระน้ำในบริเวณพื้นที่ ดั งกล่าว  โดยที่
สาธารณประโยชน์ดงักล่าวทางสภาตำบลจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลเช่นเดิม ซึ่งในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการขุดสระก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางจังหวัดนครราชสีมาผ่านทาง
อำเภอสีดา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงการในการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์ร่วมกันคะ 

นายบุญทัน  ทองภูบาล  -พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสภาตำบลสามเมือง เพียงแต่พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน
(ส.อบต.หมู่ 5)   โนนสมบูรณ์ ผมอยากให้คงชื่อเดิมครับ ไม่อยากให้เปลี่ยนครับ 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ   -ตามที่สมาชิกสภาฯได้รบัการชีแ้จงรายละเอียดดังกลา่วแล้ว ดงันั้นจงึขอมติสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนตำบลสามเมือง  ว่าให้มีการเปลี่ยนสภาพที่ดินจากสภาพที่สาธารณเดิมเป็นสระ

ประปาตามขนาดปริมาณของโครงการ หรือไม่ ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
ที่ประชุม -มีสมาชิกสภาฯ จำนวน 15 ท่าน และทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ  11 เสียง, ไม่เห็นชอบ - เสียง, 

งดออกเสียง 4 เสียง 
นางละมุล  ปุริมาตร -เมื่อสภาฯ มีมติในเร่ืองดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไป ทาง อบต.ก็จะนำเสนอท่านนายอำเภอสีดา 
(เลขานุการสภาฯ) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปคะ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวเฉลา  กมลเพชร  -ปี 2562 มีประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บังคับใช้ในการ 
(ผอ.กองคลัง) จัดเก็บภาษีปี 2563 ทำให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะมี   
  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน ซึ่งรายละเอียดขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้ ผู้เสียภาษี 

ประกอบด้วย เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำ
ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดูที่ราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่ง
กรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดให้ การทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 
เกษตรกรรม ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรกของมูลค่า อัตรา 0.01 – 
0.1 % ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ และที่ว่างเปล่า/ไม่ทำประโยชน์ รายละเอียดจะแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบคะ ซึ่งในการจัดเก็บดังกล่าว อบต.ต้องดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้
แล้วเสร็จก่อน ปีนี้ทำให้รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเองลดลงคะ 

 -ทาง อบต.ได้จัดทำป้ายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จำนวน 3 จุด โดยแบ่งเป็นโซน โซนที่ 1 หมู่ 1, 2 และหมู่ 10  โซนที่ 2 หมู่  3 และหมู่ 4 
โซนที่ 3 หมู่ 5, 6 และหมู่ 9 คะ 
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นายรวง  ดอกพิกุล -ไฟฟ้าสาธารณะ อยากจะให้ทางสมาชิก อบต. แจ้งจำนวนจุดที่ไฟฟ้าดับมาให้ทาง อบต.  
(ส.อบต.หมู่ 1) เพื่อที่จะให้ทาง อบต. ช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้โดยเร็ว เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ และเพื่อ

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ  
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -บ้านโนนสมบูรณ์อยากจะได้ลานเอนกประสงค์สำหรับประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ บริเวณ 
(ส.อบต.หมู่ 6) ข้างเล้าไก่ เพื่อเป็นสถานที่ในการเล่นกีฬา ตากข้าว และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ครับ 
นางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ -โครงการศึกษาดูงานในปีนี้จัดหรือเปล่าคะ 
(ส.อบต.หมู่ 10) 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีเด็กวัยรุ่นจากบ้านอ่ืนมาเช่าบ้านอยู่บริเวณ รพ.สต.โนนกอก ได้แจ้งไปแล้วโดยทางผู้ปกครอง 
(ประธานสภาฯ) ของเด็กก็ว่าบุตรหลานของตนเป็นคนดีและได้มีการดูแลบุตรหลานดีแล้ว และในเวลากลางคืนก็

จะมีกลุ่มเด็กแว้นออกมาขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งเสียงรบกวนชาวบ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้ เคยพบเห็นเด็กแว้นขับรถแข่งกันบริเวณถนนสายบ้านแฝก และได้แจ้งเตือนไปแล้วครับ  

  -ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลในเร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะด้วยครับ 
นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ -การหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เดิมเคยตั้งที่ปากทางบ้านแฝกย้ายมาตั้งภายในหมู่บ้าน 
(ส.อบต.หมู่ 4) บริเวณแยกโรงเรียนบ้านแฝก ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรครับ 
นายประยุทธ  ชาวดง -ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง จึงอยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลความ 
(ผอ.ร.ร.บ้านแฝก) ปลอดภัยสถานที่ราชการและโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ ครับ 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ในการจัดตั้งด่านตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการตั้งด่าน อบต.ร่วมกับทางผู้นำชุมชน  
(จพง.ป้องกันฯ) สำหรับค่าใช้จ่ายสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เพียงค่าตอบแทนของ อปพร. คนละ 300 

บาท/วัน/พลัด โดยจัด อปพร. จำนวน 5 นาย/พลัดครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ฝากทาง อบต.และเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลในเร่ืองการศึกษาดูงานด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางภัทรธิชา  เครือมา -ในการตั้งด่านชุมชน ท่านนายอำเภอสีดาได้เล็งเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ชุมชน 
(ท้องถิ่นอำเภอสีดา) ร่วมกับท้องถิ่น สำหรับค่าตอบแทนสามารถเบิกจ่ายให้กับ อปพร.เท่านั้น ไม่สามารถเบิกจ่าย

ให้กับผู้นำชุมชน และ ส.อบต.ได้ ซึ่งทาง อบต.ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนดคะ 

 -ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ ก็จะเป็นข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสภาตำบล ของฝ่ายปกครอง
ก็จะเป็นกฎหมายทางฝ่ายการปกครอง ซึ่งในทางปฏิบัติก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
ในการดำเนินการพิจารณาเร่ืองต่างๆ อยากจะให้ใช้กฎหมายมาเป็นหลักในการพิจารณา โดยให้
แยกออกจากความรู้สึกคะ  

 -ถนนสายบ้านโนนกอก-บ้านโนนซาด ได้มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือยัง ซึ่งสามารถ
ขอรับงบประมาณที่เกินศักยภาพ หรืองบประมาณจาก ส.ส.ได้ อยากจะให้ทาง อบต.สำรวจ
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณถนนสายดังกล่าวคะ 

 -กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ กำหนดให้มีสมาชิกสภาตำบลได้หมู่บ้านละ 1 คน อาจจะมีการ
เลือกตั้งในเร็ววันนี้ แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด โดยทางสมาชิก อบต.ทุกท่านก็
จะต้องเร่งทำผลงานให้ชาวบ้านได้เห็นว่าสามารถเป็นตัวแทนและเป็นเสียงแทนหมู่บ้านได้คะ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในวันนี้ต้องขอขอบคุณท้องถิ่นอำเภอที่ได้มาชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้รับทราบครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเทิน  สุขนอก -ในเร่ืองของยาเสพติด จะเป็นเด็กจากหมู่บ้านอ่ืนมาเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านโนนกอก อยากจะ 
(รองนายก อบต.) ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับท้องถิ่นตรวจสอบดูประวัติของผู้ที่จะมาขอเช่าบ้านหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่

ด้วยครับ  
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นายบุญทัน  ทองภูบาล -ในเร่ืองของยาเสพติด อยากจะให้ช่วยกันดูแลให้ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณฝายลำห้วยยางเห็น 
(ส.อบต.หมู่ 5) บ่อยครับ บางครั้งมีการยิงปืน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงอยากจะ

ให้ช่วยประสานทาง สภ.สีดา ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นที่เสนอเข้ามา ทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเราจะได้

ช่วยกันทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิด
การประชุม 

   

เลิกการประชุม       เวลา  12.20  น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางละมลุ  ปุริมาตร) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

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

 
 

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

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
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                             (ลงชื่อ)................................................. ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายธีรพล  นิธปิรีชา) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

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

 
 

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

                      (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุนทร  ปะวะขัง) 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 


