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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภา  
2. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภา 
3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
5. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
6. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
7. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายสมบูรณ์ ถาวรสาลี   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
9.นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10.นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
11. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
12. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
13. นายสวัสดิ ์ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
15. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
16. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑7. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑9. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
21. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
22. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
23. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
24 .นางอ่วง  โสภิพันธ ์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒5. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
26. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญเชิด  เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 2. นายประยุทธ  เนินกลาง   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 3. นายบุญจันทร์ โพธิ์ไพร    ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 4. นายประสิทธิ์  หมั่นสนาม   ต าแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 5. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 6. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการเกษตร  
          9.  นายทวี  เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 10. นางธันย์ชนก  บุตรโต   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 8. นางสาวประภาสิริ  แสนบดุดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9. นางสุนันทา  แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 10. นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจ า) 
 11. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายนครรัชต์ สิงหะนาม รองประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศอ าเภอล าปลายมาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน สมัยวิสามญั สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ กล่าวเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการ
ประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน แนะน าข้าราชการย้ายมาใหม่ นายนรินทร์ โกเลือน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญการ 

ย้ายมาจาก อบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญแนะน าตัวต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผู้ใด

จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม            ไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธาน ๓.๑ ญัตติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ (เสนอโดยนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามที่องค์การบริหารส่ วน

ต าบลหินโคนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาท้องท้องถิ่นสี่ปี
ที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้
อย่างครบถ้วน จึงมีความจ าเป็นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณใน
ปี ๒๕๖๒ และ ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   
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ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

ขอ้ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินได ้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมที่แจกให้สมาชิกแล้ว 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่แล้ว ขอมติที่ประชุม    
     

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๗ เสียง   ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธาน ๓.๒ ญัตติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ (เสนอ

โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหินโคนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทางฝ่ายบริหารจึงได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ า เป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น
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จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลง
ที่ได้แจกให้สมาชิกแล้ว 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๗ เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง - เสียง 
 

๓.๓ ญัตติรายงานผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธาน นายกฯ เสนอญัตติรายงานผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน    ด้วยส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  ได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะ ด้วยวิธีการประเมินตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบการประเมินตนเองฯ ของ 
อปท.ให้สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงตนเอง ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐานการ
บริการที่ยอมรับได้โดยมีการรับรองความเชื่อถือได้ของผลการประเมินโดยกลไกของชุมชน
ท้องถิ่น และมีการเผยแพร่ผลการประเมินให้ สกถ. คณะรัฐมนตรี และประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับทราบผลจากการประเมิน    องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ด าเนินการประเมิน
การจัดมาตรฐานบริการสาธารณะของตนเอง ตามขั้นตอนและวิธีการของส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) จนส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลของการประเมินนี้  เทศบาลจะได้น าไปใช้ประโยชน์    ต่ อการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้บริการสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้ง 5 ด้าน 

      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง 
               2. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

               3. ด้านการศึกษา 

              4. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

              5. ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
     การประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อปท. โดยวิธีการประเมินตนเองใน     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ โดย สกถ.ได้ด าเนินการพัฒนาแบบประเมินตนเองเพ่ือให้
เทศบาลและ อบต. ใช้ในการประเมินการให้บริการสาธารณะด้วยวิธีการประเมินตนเอง 
และจัดส่งให้ อปท. แต่ละแห่งด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการสาธารณสะในแต่ละภารกิจ จ านวน  16  ภารกิจ  เพ่ือให้มีมาตรฐานการ
ให้บริการที่สูงขึ้น      

 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกฯทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้เสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญนายก 
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นายก เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ตามความในมาตรา 
๕๘/๕ วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า
ทุกปี วรรคหก ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

           ทิศทางการด าเนินงานขององค์การรบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีวิสัยทัศน์ (vision) ในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน คือ “เกษตรยั่งยืน ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม” 

กระผมจึงขอน าเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการ
ต่อท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จากนโยบาย ๗ ประการ
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีกระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารราชการในปีที่
ผ่านมา นอกจากจะเน้นสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นในทุกระบบแล้ว การส่งเสริม
ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ในการวางรากฐานการพัฒนาในทุกๆด้านเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพและมี
คุณภาพที่ดีซึ่งมีเป้าหมาย(Goal) 

๑.บุคลากรของท้องถิ่นมีความพร้อมในการบริหารจัดการและการบริการและการ
บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบ 

๒.ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๓.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ 

                 ๔.ท างานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
    ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 

นางสุนันทา แฉล้มไธสง แจ้งรายขื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไปรับเครื่องราชฯที่ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางประภัทรสิริ แสนบุดดี แจ้งโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชน ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ เรื่องโครงการศึกษาดูงานทุกครั้งจะมีการปรึกษาหารือกันก่อนแต่ครั้งนี้ไม่มีการหารือ
กันก่อน 

นายก โครงการที่มีอยู่ในแผนที่ไม่ได้ถามดูก่อนก็จะมีความคิดไม่ตรงกันจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ก าหนดมาเลยถ้าโอกาสหน้าได้มีโอกาสเข้ามาบริหารอีกจะได้ปรึกษาหารือสมาชิกก่อน 
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นายสมร ประสพสุข อยากสอบถามฝ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าออกจากหมู่บ้านจากบ้านนางละอองฯ ถึง
ทางเข้าโรงเรียนวัดบ้านตะขบท าเสร็จแล้วจากบ้านนางไสว การเพียร ยังไม่ได้ด าเนินการแต่
รายงานผลการปฏิบัติแจ้งว่าได้ด าเนินการแล้วไม่ทราบว่าผิดพลาดอย่างไร หน้าที่ ๒๓ 

นายก ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการอาจเป็นทางเจ้าหน้าที่ลงผิดเดี๋ยวจะได้ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯ เรื่องอบรมและศึกษาดูงานทุกครั้งจะมีการ
หารือกันก่อน และอยากให้ซ่อมถนนหรือลงหินคลุกให้สัก ๒ รถ 

นาย ช่วงนี้ก็หมดฤดูฝนแล้วงบประมาณปีที่แล้วไม่เพียงพอปีนี้เป็นงบประมาณใหม่จะให้ช่างไป
ส ารวจและด าเนินการซ่อมแซมให้ต่อไป 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส ถ้าเป็นไปได้อยากให้ อบต.ซื้อรถเกรดได้ไหม 

นายโญทิน ภูมีชิต  อยากให้ซื้อรถที่ส่งเอกสารให้ได้ก่อน 

 เลิกประชุม เวลา ๑๑.30 น.                                                
                                           (ลงชื่อ) ส.ต.ท. สมโภชน์  จนัทร์ดอน   บันทึก 

             (สมโภชน์ จันทร์ดอน) 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

 (ลงชื่อ)    พิชัย  สุทธิประภา  ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)     นครรัชต์  สิงหะนาม   ด าเนินการประชุม 

           (นายพิชัย  สุทธิประภา)                                    (นายนครรัชต์  สิงหะนาม) 

 (ลงชื่อ)    บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ   กรรมการ            รองประธานสภา อบต.หินโคน 

          (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 

 (ลงชื่อ)     ยงยุทธ  ภมรพืช         กรรมการ 

           (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 

 
 
  
 


