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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2563  คร้ังที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 28  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

****************************** 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายไพโรจน์  สุกาวนิ ประธานสภา อบต. ไพโรจน์   สุกาวนิ 
2 นายสวุรรณ์  ทานา รองประธานสภา อบต. สุวรรณ์  ทานา 
3 นายรวง  ดอกพิกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 รวง  ดอกพิกุล 
4 นางสำลี  ปลิดกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 สำลี  ปลิดกลาง 
5 นายทวปี  บญุมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ทวีป  บุญมา 
6 นายประดิษฐ์  ยะปะตัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประดิษฐ์  ยะปะตัง 
7 นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สวัสดิ์  ดงสิงห์ 
8 นายม้วน  อัทธะวีคูณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ม้วน  อัทธะวีคูณ 
9 นายสายนัต์  ชา่งสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สายันต์  ชา่งสาร 

10 นายบุญทัน  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 บุญทัน  ทองภูบาล 
11 นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 บัญญัติ  แก้วหนองแสง 
12 นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สำรวย  ยิ้มสวสัดิ ์
13 นายเฉลิม  สะวงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 เฉลิม  สะวงค ์
14 นางอนงค์ อาจยิ่งยงค ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 อนงค์  อาจยิ่งยงค ์
15 นางละมุล  ปุริมาตร เลขานุการสภา อบต. ละมุล  ปุริมาตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ 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 นายแผ่ว  ระพล อสม.หมู่ 10 แผ่ว  ระพล 
5 นายอัครปรีชา  หาญชนะ คนงานทั่วไป อัครปรีชา  หาญชนะ 
6 นายบุญช่วย  ช่างปลูก ผช.ผญบ.หมู่ 9 บุญช่วย  ช่างปลูก 
7 นายธนา  ปักนอก ผญบ.หมู่ 5 ธนา  ปักนอก 
8 นายประยุทธ  ชาวดง ผอ.โรงเรียนบ้านแฝก ประยุทธ ชาวดง 
9 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ ผญบ.หมู่ 1 อภิชาติ  ธรรมประกอบ 

10 นางสาวเฉลา  กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลา  กมลเพชร 
11 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสนัติ ผอ.กองการศึกษาฯ ศิริรัตน์  โฆษณสนัต ิ

- สำเนา - 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กล่าวเชิญรองประธานสภาฯ  จุดธปู เทียน บูชา
พระรัตนตรัย  รองประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธาน แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายสุวรรณ์  ทานา 1.1 วันนี้ประธานสภาฯ นายไพโรจน์  สุกาวิน ปวดขาเนื่องจากตกท่อระบายน้ำ ไปหาหมอ 
(รองประธานสภาฯ) เสร็จแล้ว จะเข้าร่วมประชุมครับ  
นายเชิด  ช่างปลูก -ในแต่ละหมู่บ้านได้มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการความเดือดร้อนของ  
(รองนายก อบต.) ประชาชน หากไม่มีในแผนจะได้นำเข้าเพิ่มเติมแผน ตามขั้นตอนต่อไปครับ 
 -จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ควรแยกกันอยู่ อยู่บ้าน เพื่อช่วยกันป้องกันตนเอง ใน 
 การรับเชื้อและแพร่เชื้อ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยส่วนรวมครับ  เราทุกคนจะต้องช่วยกัน 

สำหรับเงินเยียวยาการช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐบาล หากมีใครตกหล่นหรือไม่ได้รับเงินเยียวยา 
อยากจะให้ทางผู้นำช่วยประสานให้การช่วยเหลือด้วยครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -ขณะนี้ทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(นายก อบต.) 
 
 
 

12 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สุภาวดี  แสนภูม ิ
13 นายลักษณ์  เนาว์กลาง ผญบ.หมู่ 2 ลักษณ์  เนาว์กลาง 
14 นางสาวสุฑามาศ  เนตรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สุฑามาศ  เนตรวงษ ์
15 นางกัลยกร  มีสงูเนิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัลยกร  มีสูงเนิน 
16 นางสาวดลภา  โยธะการ ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดลภา  โยธะการ ี
17 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติ  สีม่วง 
18 นางสนิท  กระพีน้อก ผช.ผญบ.หมู่ 6 สนิท  กระพีน้อก 
19 นางสมทรง  รัตนแสง อสม.หมู่ 4 สมทรง  รัตนแสง 
20 นางนิชาดา  ศิริรุ่งชยัชาญ อสม.หมู่ 5 นิชาดา  ศิริรุ่งชัยชาญ 
๒1 นางปราณี  แก้วเกษ อสม.หมู่ 9 ปราณี  แก้วเกษ 
22 นายอัครพงษ์  จนัทกล ผญบ.หมู่ 3 อัครพงษ์  จันทกล 
23 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรพงษ์  ช่างปลูก 
24 นายสุรนิทร์  ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน สุรินทร์  ยะปะเต 
25 นางดวงนภา  รอดวินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดวงนภา  รอดวินจิ 
26 นางสาวพิมพพ์จี  แวะสนัเทียะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิมพ์พจี  แวะสนัเทียะ 
27 นายสวุัฒน์  วรรณปะกา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สุวัฒน์  วรรณปะกา 
28 นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ธารญา  ธรโรจนอุดม 
29 นางอภิญญา  ขอมั่นกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ อภิญญา  ขอมั่นกลาง 
30 นางสาววไิลพร  คิดเห็น ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ วิไลพร  คิดเห็น 
31 นางขวัญเรือน  เขียนนอก ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขวัญเรือน  เขียนนอก 
32 นางสาวรินดร์ดา  บญุแจ้ง นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ รินดร์ดา  บุญแจง้ 
33 นางจริยา  สุขุนา เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน จริยา  สุขุนา 
34 นายธรากร  สอ้อนกลาง คนงานทั่วไป ธรากร  สอ้อนกลาง 
35 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนร ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ รัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
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นายประยุทธ  ชาวดง -ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทาง ศพฐ. แจ้ง 
(ผอ.รร.บ้านแฝก) กำหนดการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564  เป็นการเรียนยาว

เลยไม่มีการปิดภาคเรียน เนื่องจากนำระยะเวลาการปิดภาคเรียนมาปิดในช่วงนี้แล้ว และให้มี
การเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนการสอนทางไกล เริ่มเรียน 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 
2563 สำหรับการเรียนออนไลน์จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จานรับสัญญาณดำที่เป็น
ตาข่าย จะไม่สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ จะใช้ได้สำหรับจานทึบ โดยทางโรงเรียนได้ออก
สำรวจพบว่าบางบ้านไม่มีทีวี มีแต่จานดำซึ่งไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ หากบ้านหลังใดที่
พบว่าไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ หรือขาดอุปกรณ์ใด ก็จะสำรวจและรายงานต่อไป และใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะมีการตรวจประเมินในการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียน และ
รายงานผลให้ทาง ศพฐ.ทราบต่อไป 

 -การซื้อชุดนักเรียน หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการควบคุมโรค   
โควิด-19 จึงไม่ได้มีการประชุมผู้ปกครอง จึงขอใช้มติเดิมในการประชุมของปีที่แล้ว โดยจะมี
การมอบเงินให้กับผู้ปกครอง โดยนำใบเสร็จในการจัดซื้อชุดนักเรียนมารับเงินได้ที่โรงเรียนครับ 

 -สำหรับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 
รูปแบบการดำเนินการจะเป็นอย่างไรครับ  

 -นมโรงเรียน ทาง ศพฐ.ให้รายงานว่ามีนมให้เด็กนักเรียนดื่มหรือยัง ซึ่งทางโรงเรียนได้รายงาน
ไปแล้วว่ายังไม่มี หากได้รับการจัดซื้อแล้ว ขอเป็นนมกล่องได้หรือไม่ครับ 

นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ -สำหรับอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีหนังสือแจ้งแนวทางในการปฏิบัติคือให้ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) มีการทำอาหารและให้ทางผู้ปกครองมารับอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำกลับไปให้บุตรที่บ้าน  
 แต่สำหรับทางโรงเรียนยังไม่มีหนังสือซักซ้อมในเร่ืองดังกล่าวคะ 
 -ในเรื่องของนมโรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้งจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าเขตพื้นที่อำเภอสีดาจะต้องดำเนินการจัดซื้อกับบริษัทใดคะ 
 และการจัดซื้อตามที่กรมส่งเสริมฯ ได้จัดสรรงบประมาณมาก็ไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อนม

กล่อง และมีหนังสือซักซ้อมแจ้งมาว่าทาง อบต.ก็ไม่สามารถสมทบเงินในการจัดซื้อนมได้คะ 
นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ -ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ทาง อบต.ได้ดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 
(ผญบ.หมู่ 1) ตอนนี้มีไฟดับอยู่ 1 จุด อยากจะฝากให้ทาง อบต.เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
 -ขณะนี้ขยะมีพิษหรือขยะอันตรายในหมู่บ้านได้เก็บรวบรวมได้เยอะแล้ว ฝากทาง อบต.ช่วยไป

เก็บขนให้ด้วยครับ 
 -ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ได้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการโครงการล้อมร้ัวหนองใหญ่ครับ 
 -ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขอให้ทาง อบต.

ช่วยดูแลแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไปครับ 
นายอัครพงษ์  จันทกล -ขอขอบคุณทาง อบต. ที่ได้จัด อปพร.ในการตรวจวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์ และ อสม.ที่ 
(ผญบ.หมู่ 3) ช่วยกันดูแลในการเปิดตลาดนัดบ้านแฝกในวันอังคารครับ และอยากจะให้มีการเพิ่มจุดตรวจ

อีกด้านครับ เพราะส่วนใหญ่คนจะเดินเข้าตลาด 2 ทางครับ และอยากจะได้เครื่องวัดอุณหภูมิ
เพิ่มครับ เพราะที่ใช้อยู่บางครั้งวัดหลายคนเครื่องเกิดอาการผิดปกติครับ 

นายสุวรรณ์  ทานา -สำหรับเคร่ืองวัดไข้ ทาง อบต.ได้จัดสรรให้ทุกหมู่บ้าน ผมอยากจะให้ทางผู้ใหญ่ไปยืมของบ้าน 
(รองประธานสภาฯ) โนนสำราญมาใช้ในการตรวจวัดไข้สำหรับการเปิดตลาดดังกล่าวครับ 
นายธนา  ปักนอก -วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทางอำเภอสีดาร่วมกับ อบต.สามเมือง จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก  
(ผญบ.หมู่ 5) บริเวณลำห้วยยางบ้านโนนกอก ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมใน

วันดังกล่าวครับ และในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จะมีการปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้นต่างๆ ร่วมกับ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เชิญทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมวันดังกล่าวครับ 
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นายบุญช่วย  ช่างปลูก -ถนนสายบ้านตะกุดขอนถึงถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจร 
(ผช.ผญบ.หมู่ 9) ลำบาก ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
 -ถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์ไปบ้านตะกุดขอน ถนนชำรุดการสัญจรลำบาก ฝากทาง อบต.ช่วย

ดูแลด้วยครับ 
นายสุรินทร์  ยะปะเต -ถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์ไปบ้านโคกเพ็ด ทาง อบต.ได้เสนอขอรับการการสนับสนุนในการ 
(นายช่างโยธา) ดำเนินการดังกล่าวไปแล้วครับ 
 -ถนนสายบ้านตะกุดขอนไปถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ ในจุดที่ถนนชำรุดบ่อยเป็นจุดที่มี

การวางท่อระบายน้ำ แต่น้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ อาจจะเกิดจากท่ออุดตัน ทาง อบต. จะ
ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ตามที่ทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อเคร่ืองวัดความดันให้กับหมู่บ้าน ในวันนี้จึงขอมอบให้กับ  
(หัวหน้าสำนักปลัด) อสม.ประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านครับ เชิญนายก อบต. มอบเคร่ืองวัดความดันให้กับ อสม.

แต่ละหมู่บ้านครับ 
 -สำหรับขยะมีพิษหรือขยะอันตรายทาง อบต.ก็จะดำเนินการเก็บขนในอาทิตย์หน้าครับ 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง -ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์หากในหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ ให้ทำ 
(จพง.ป้องกันฯ) การตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อย หรือตัดทิ้ง เพราะหากเกิดเหตุต้นไม้ล้มและทำให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน

เสียหายเจ้าของต้นไม้จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น  
 -การพ่นหมอกควันในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทาง อบต.ได้ดำเนินการพ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 

8 หมู่บ้านครับ 
 -การวัดไข้ในตลาดนัดบ้านแฝกในวันอังคาร ในครั้งต่อไปก็จะมีการเปิดให้มีทางเข้าตลาดเพิ่ม

อีกทางหนึ่ง และจะนำเครื่องวัดไข้จาก อบต.ไปด้วยครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
นายสุวรรณ์  ทานา  -เชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อครับ 
(รองประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 2/2563 คร้ังที่ 1/2563 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563     
(ประธานสภาฯ) คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา

รายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  -รับรอง 14 เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน ๓.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
(ประธานสภาฯ) ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้เสนอญัตติขออนุมัติจากสภาให้มีการพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เชิญท่านนายกฯ เสนอ
ญัตติครับ 

นายวิบูลย์  ทาไธสง -กระผม นายวิบูลย์  ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอเสนอญัตติขอ 
(นายก อบต.) อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารที่ได้นำเสนอสมาชิกสภาแล้วครับ ขอให้ปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวเฉลา กมลเพชร -การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) แต่ยังมีโครงการต่างๆ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เสนอเข้ามาไม่มีใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จึงต้องมีการขอเพิ่มเติมแผนในครั้งนี้  โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม        
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(ฉบับที่ 2)  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงนำเสนอต่อสภาฯ  ให้ความเห็นชอบ เพื่อที่
นายก อบต. จะได้ประกาศใช้แผนต่อไปครับ 

นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
(หน.สำนักงานปลัด) (ฉบับที่ 2)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีเหตุผลความจำเป็นต้องรีบแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่ แต่เนื่องจากไม่ได้บรรจุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว และอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน งานนโยบายและ
แผน สำนักงานปลัด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม       
(ฉบับที่ 2)  ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ดังนี้  

1. โครงการขยายถนน คสล.จากถนนลาดยาง – บ้านนายสัญชาติ บ้านสามเมือง หมู่ 1 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนองใหญ่ – วัดป่าบ้านสามเมือง บ้านสามเมือง 

หมู่ 1 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา – หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ 2 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล .จากศาลปู่ ตา – ฝายน้ ำล้นบ้ าน โนน เมือง             

บ้านโนนเมือง หมู่ 2 
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางหลอด เดชมนตรี – ฝายลำห้วยยาง      

บ้านโนนเมือง หมู่ 2 
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน บ้านโนนกอก หมู่ 5 
7. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนกอก 

หมู่ 5 
8 . โครงการก่ อสร้างถนนดินจากวัดบ้ าน โนนสมบู รณ์  – น านายบุญ เลิ ศ              

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 
9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายบ้านโนนสมบูรณ์ – 

บ้านแฝก  
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินภายในเขตตำบลสามเมือง 
11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่  หมู่  1,2,10  บ้านสามเมือง         

บ้านโนนเมือง และบ้านตะคร้อ 
12. โครงการปรับปรุงระบบประปา ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระโกรก 

บ้านสามเมือง หมู่ 1 
13. โครงการขุดลอกคันคูหนองใหญ่ บ้านสามเมือง หมู่ 1 
14. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำอีสานเขียว บ้านสามเมือง หมู่ 1 
15. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสระ  

หนองแมว บ้านโนนกอก หมู่ 5 
16. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยางบ้านโนนกอก บริเวณกุ ดฆ้อง        

บ้านโนนกอก หมู่ 5 
17. โครงการปรับปรุงระบบประปา ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์หอถังสูงบริเวณ

หนองขวาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 
18. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง บ้านตะกุดขอน หมู่ 9 
19. โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณหนองใหญ่ ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

บ้านตะคร้อ หมู่ 10 
20. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง บ้านตะคร้อ หมู่ 10 
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21. โครงการขุดลอกลำห้วยยางจากนานายพุฒิ – ฝายบ้านหลุบทุ่ม บ้านตะคร้อ    
หมู่ 10 

22. โครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณสนามประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 

23. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากศาลปู่ตาไปฝายน้ำล้น บ้านโนนเมือง หมู่ 2 
24. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายจิตจำนง – หนองใหญ่ บ้านตะคร้อ

หมู่ 10 
25. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) 
26. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ) 
27. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 
28. จัดซื้อเคร่ืองโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด) 
29. จัดซื้อเคร่ืองทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมถัง (สำนักปลัด) 
30. จัดซื้อเคร่ืองฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ จำนวน 1 เคร่ือง (สำนักปลัด) 
31. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า      

19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง (สำนักปลัด) 
32. จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) 
33. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) 
34. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 

เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) 
35. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) 
36. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่  1 

จำนวน 3 เคร่ือง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ (กองการศึกษาฯ) 
37. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) 

รายละเอียดโครงการต่างๆ ตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วนั้น 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณา    
(ประธานสภาฯ) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

ด้วยโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายไพโรจน์  สุกาวนิ  3.2 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กร 
(ประธานสภาฯ) ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster เชิญเจา้หน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -การทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมลูฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ผลิตไฟฟ้า ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม 
Cluster คง (จำนวน 142 แห่ง) มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมมือในการดำเนินโครงการ
การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนในรูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) หรือรูปแบบอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลัง (กกพ.) (“โครงการฯ”) เพื่อให้สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะและมีความยั่งยืน จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น สถานที่ในการกำจัดขยะ
จะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้ทุก
ท่านได้รับทราบแล้วครับ สำหรับการเก็บขนและการส่งขยะมูลฝอยเข้ารับการกำจัด อัตราค่า
กำจัดขยะมูลฝอย กำหนดการจ่าย และวิธีการจ่ายเงิน อยู่ระหว่างการศึกษาและการวิเคราะห์
โครงการ ซึ่งหากได้รับการประสานมาจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
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นายไพโรจน์  สุกาวิน -ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ การขนย้ายขยะ อบต.จะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือประชาชนที่ต้อง 
(ประธานสภาฯ) รับผิดชอบจ่ายเองครับ 
นายบุญทัน  ทองภูบาล -เห็นด้วย เนื่องจากจะได้ไม่มีการกำจัดขยะในพื้นที่เราครับ อากาศในพื้นที่ก็จะดีครับ 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
นายรวง  ดอกพิกุล -เห็นด้วย เนื่องจากจะได้ไม่มีการกำจัดขยะในหมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นและขยะปลิว ทำให้เกิด 
(ส.อบต.หมู่ 1) ความสกปรกครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ขณะนี้ทาง อบต.เมืองคง อยู่ระหว่างการขออนุญาต ซึ่ง 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย การกำจัดขยะ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะ

ตกเป็นของประชาชนด้วยหรือไม่ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประชุม หากผลเป็นเช่นไรจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณา    
(ประธานสภาฯ) การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster สมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  -เห็นชอบ 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อื่น ๆ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอข้อปรึกษาหารืออ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายรวง  ดอกพิกุล -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ อยากจะให้ทาง อบต.ช่วย 
(ส.อบต.หมู่ 1) ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -จากการสอบถาม ทางกองช่างได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ทางผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไข 
(ประธานสภาฯ) จุดดังกล่าวหลายครั้งแล้ว แต่ทางผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขครับ 
นายสายันต์  ช่างสาร -ถนนสายบ้านนายธนวัฒน์  ภูมาศ ถึงสี่แยกนานายสมบูรณ์ ถนนชำรุดการสัญจรลำบาก ฝาก 
(ส.อบต.หมู่ 5) ทาง อบต.ช่วยดูแลด้วยครับ 
นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง -ขณะนี้สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสมบูรณ์ ขาดแคลนน้ำในการรดน้ำผัก จึงอยากจะให้ 
(ส.อบต.หมู่ 6) ทาง อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้โดยเร็วครับ 
นายสำรวย  ยิ้มสวัสดิ์ -ถนนบริเวณ ศพด.บ้านโนนกอก ถนนเป็นชำรุด ทรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ อยากจะให้ทาง  
(ส.อบต.หมู่ 9) อบต.ช่วยดูแลเร่ืองนี้ด้วยครับ 
นายไพโรจน์  สุกาวิน -ในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา อยากจะฝากให้ทาง อบต.หาผู้รับจ้างที่มีความรู้  
(ประธานสภาฯ) มีทักษะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ  
นางสาวเฉลา  กมลเพชร -ขณะนี้ทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยี่ห้อ Isuzu          
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.)  สีบอร์น  4 ประตูคะ 
 -โครงการล้อมร้ัวหนองใหญ่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ 
 -วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกลำห้วยยาง บริเวณสวน

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนกอก มีการสาธิตการประกอบอาชีพจาก กศน.อำเภอสีดา พร้อม
กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ อีกมากคะ 

 -ทางอำเภอสีดาได้เสนอของบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา ในการขุดลอก จำนวน 2 
โครงการ คือ  

  1. โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ 9 
  2. โครงการขุดลอกคันคูหนองใหญ่  
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก -ทาง อบต.ได้รับหนังสือจาก นายทวีป  บุญมา ส.อบต.หมู่ 2 เร่ืองระบบน้ำประปาหนองใหญ่  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ซึ่งจากการพูดคุยกับคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเชิญทางผู้นำหมู่บ้าน 

คณะกรรมการในการบริหารจัดการระบบประปา ร่วมกับช่าง ฝ่ายบริหาร และทีมงาน เข้าไป
ตรวจสอบระบบของประปาว่าเกิดจากปัญหาอะไร และจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรต่อไปครับ 
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นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -ถนนลาดยางสายบ้านแฝก-บ้านสามเมือง ดำเนินการโดยงบของ อบต.และงบของจังหวัด 
(ส.อบต.หมู่ 4)   นครราชสีมา ซึ่งถนนสายดังกล่าวมีรถแม็คโคร รถเก่ียวข้าว ลงบนถนนลาดยางทำให้ถนนชำรุด 

เสียหาย ซึ่งได้แจ้งเจ้าของรถไปแล้ว แต่ก็เกิดปัญหาทางเจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว 
นายไพโรจน์  สุกาวิน  -สำหรับรถเกี่ยวข้าว ก่อนเข้ามาเก็บเก่ียวข้าวจะต้องมาขออนุญาตที่ อบต. อยากจะให้แจ้งและ
(ประธานสภาฯ)   ทำความเข้าใจกับรถเก่ียวในเร่ืองนี้ด้วยเลยครับ 
นายสายันต์  ช่างสาร  -สำหรับการขึ้นลงของรถเก่ียวอยากจะให้เอาไม้รอง หรือหาอุปกรณ์อย่างอ่ืนมารองเพื่อไม่ให้
(ส.อบต.หมู่ 5)   ถนนเกิดความเสียหายครับ 
จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง  -ในการลงรถเกี่ยวแต่ละครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ อบต.ไม่ทราบว่ารถเกี่ยวจะลงนาใคร เมื่อไร หาก
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ)  จะให้ตามไปดูทุกคันทุกคร้ังคงเป็นไปได้ยาก จึงอยากจะแจ้งให้นายหน้าที่จัดหารถเข้ามาเก็บ 

เก่ียวในพื้นที่ เข้ามาแจ้งให้ทาง อบต.ได้รับทราบ และช่วยกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้ถนนชำรุดครับ 

นายสวัสดิ์  ดงสิงห์  -รถเก่ียวข้าวทุกคันที่นำมาในพื้นที่ ผมคิดว่าน่าจะมีนายหน้าทุกคัน จึงอยากจะให้ทางนายหน้า
(ส.อบต.หมู่ 4)   ที่จัดหารถเข้ามาแจ้งทาง อบต.ทราบ และทำความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวครับ 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  -ทาง อบต.จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้ทางนายหน้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ในการเข้ามาเสียภาษี และรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะแจ้งสำหรับ

นายหน้าที่มาขออนุญาตในปีที่แล้วก่อน สำหรับรายใหม่ขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์
ในการเข้ามาเสียภาษีและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และหากพบเห็นและได้บอกกล่าวกับรถ
เก่ียวข้าวไปแล้วแต่ยังไม่ฟังและไม่ปฏิบัติ ขอให้ท่านแจ้งทาง อบต.เพื่อจะได้ลงไปตรวจสอบ
และหาแนวทางแก้ไขต่อไปครับ 

นายไพโรจน์  สุกาวิน -หากท่านพบเห็นรถลงบนถนนโดยไม่มีไม้รอง หรือยางรอง ขอให้ช่วยโทรแจ้งทาง อบต.เพื่อ 
(ประธานสภาฯ) ประสานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ 
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 
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                     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสวัสดิ์  ดงสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 

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

 
 
 

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

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

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

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

 
 

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

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 


