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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 

1. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภา 
 ๒. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภา 

๓. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
๔. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
๕. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
๖. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3 
๗. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
9 นายวิริทธิ์พล จันทาทุม   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
10 นายสวัสดิ์ ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
11 นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
12. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
13. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
14. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
15. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
16 นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
17. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
18. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
19. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
20. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
21. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
22.นางอ่วง  โสภิพันธ ์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
23. นายบุญมี ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสมบูรณ์ ถาวรสาลี   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
2.นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
3.นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
4.นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายประยุทธ เนินกลาง   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายบุญจันทร์ โพธิ์ไพร    ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๔. นายประสิทธ์  หมั่นสนาม         ต าแหน่ง เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
          5. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๖. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๗. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
  ๘. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
          9. นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
           10.นางสุนันทา แฉล้มไธสง          ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

11.นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๑2. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อถึงเวลานัดประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ให้สัญญาณ

เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  
ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน รายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖1/ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘          

สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้ใดจะขอแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม    รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธาน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  วาระท่ี ๒ 

และวาระที่ ๓ ตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมพิจารณารับ
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้ตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๒ นั้น ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงระเบียบ 

ปลัด อบต. ตามข้อ ๕๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดมีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ
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ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อทีได้ระงับไว้แล้ว
เท่านั้น   

ประธาน ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาต่อที่ประชุม 
นายสมร ประสพสุข  เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม 
๒๕๖๑ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256๒ 
และก าหนดให้มีการยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ 
น. ถึงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ไม่มีสมาชิกยื่นแบบแปรญัตติ  
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเสนอมานั้น 
เหมาะสมดีแล้วเห็นควรคงร่างเดิม 

ประธาน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๒ คณะกรรมการ
แปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแล้วไม่มีการแปรญัตติ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระ
ที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ 

ปลัด อบต. ตาม ข้อ 52 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ประธาน ปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบการพิจารณาในวาระที่สาม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในวาระท่ีสาม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง  
ประธาน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านการพิจารณาของที่

ประชุม ๓ วาระแล้วต่อไปจะได้เสนอให้นายอ าเภอล าปลายมาศ พิจารณาอนุมัติและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนประกาศใช้ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามท่ีได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากมีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันจ านวน ๓ โครงการ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 
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๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ 
ขาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๔๘ ท่อน ความยาวรวม ๒๖๒ เมตร จ านวนเงิน 
๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รปูตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหินโคน หมู่ ๗ 
ขาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๔๐ เมตร  จ านวน  ๓๐  ทอ่น  ความยาวรวม ๑๘๖  เมตร  จ านวนเงิน      
๒๑๓ ,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านตะขบ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖    
เมตร ระยะทาง ๓๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๘ 
ตารางเมตร จ านวนเงิน ๙๖๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     
  จึงขออนุมัติกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ วรรค
แรก ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ประธาน นายกฯได้ชี้แจงเหตุผลและระเบียบแล้วขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัติ ๒๑  เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง  ๒ เสียง 

    ๔.๒ ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ครบวาระ (เสนอโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนที่ครบวาระ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ด้วยคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
๒๕๕๗ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองหมาย จ านวน ๒ 
คน ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จึงได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ เสนอ
สมาชิกจ านวน ๒ คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคนต่อไป 

ประธาน นายกได้ชี้แจงระเบียบกองทุนแล้วขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 
คนที่ ๑ 

ที่ประชุม นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ เสนอ นางอ่วง โสภิพันธ์ ส.อบต.ม.๑๕ 
 ผู้รับรอง  1.นายพิชัย สุทธิประภา ส.อบต.ม.๑๕ 
    ๒.นายภานุวัฒน ์แสนสีใส  ส.อบต.ม.๑๐ 
ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นางอ่วง โสภิพันธ์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ

กองทุนคนที่ ๑ ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการกองทุนคนที่ ๒ 
ที่ประชุม นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ ส.อบต.ม.๕ เสนอ นายตุ๋ย พลเคน ส.อบต.ม.๑๒ 
 ผู้รับรอง  1.นายจักรกริช เหลือสืบชาติ ส.อบต.ม.๑๑ 
    ๒. นายยงยุทธ ภมรพืช ส.อบต.ม.๑๒ 
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ประธาน มีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายตุ๋ย พลเคน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
กองทุนคนที่ ๒  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
นายภานุวัฒน์ แสนสีใส อยากจะถามในข้อบัญญัติของบ้านหนองตาอยู่ใกล้จะหมดปีงบประมาณจะได้ท าหรือไม่

ปีนี้ทั้งปีได้โครงการเพียงโครงการเดียวทั้งที่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ และเคยขอหินคลุกไปลง
ทางเข้าเขียงหมูสองเดือนแล้วยังไม่ได้ 

นายสมร ประสพสุข อยากสอบถามทางเส้นหลักของบ้านตะขบได้ผู้รับจ้างหรือยังพ่ีน้องที่ต่างพ้ืนที่ทางบ้าน 
                       โนนตูม โนนรัง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักพ่ีน้องหลายๆ หมู่บ้านใช้เป็นเส้นทางรับส่งนักเรียน

และอีกเรื่องพี่น้องบ้านโคกใหม่ไม่มีสมาชิกฝากเรียนฝ่ายบริหารทางลงหินคลุกไปวัดได้
ด าเนินการแล้วแต่อีกเส้นทางทิศตะวันออกไปไร่อ้อยยังอยู่เหมือนเดิมขอหินไปวางตรงที่
คอนกรีตสุดรถวิ่งขึ้นลงล าบาก 

นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี อยากทราบว่าโครงการของหมู่ ๑๐ จะได้หรือไม่ 
นายก ตามที่สมาชิกหมู่ ๑๐ ถามมาโครงการด าเนินการล่าช้านั้นเนื่องจากจะต้องมีวิศวกรรับรองและ

บางโครงการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายส่วนหินคลุกนั้นได้ประสาน
กับผู้รับเหมาแล้วตอนนี้ผู้รับเหมาเร่งด าเนินการถนน ค.ส.ล. โครงการที่ไม่เกินห้าแสนเป็น
อ านาจหน้าที่นายกฯ ส่วนโครงการที่เกินห้าแสนถ้าท าไม่ทันในงบประมาณนี้ก็จะขอกันเงินไว้ 

นางอ่วง โสภิพันธ์ อยากทราบว่ามีแต่โครงการท าถนนตามหมู่บ้านไม่เห็นท าทางเข้าที่ท าการบ้าง 
นายบุญเชิด เบิกบาน ถนนบ้านโนนงิ้วอนุมัติมานานแล้ว เมื่อไรจะได้ด าเนินการสักทีตอนนี้ชาวบ้านด่าทุกวัน

อยากให้เร่งรีบสักหน่อย  
นายพิชัย สุทธิประภา โครงการของบ้านคลองประดู่ไม่เห็นด าเนินการสักทีอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงอยากได้

ความชัดเจน 
นายไพมณี บรรทุปา ชาวบ้านฝากถามเรื่องถนนลาดยางจะซ่อมให้ตอนไหนถามมาเป็นปีแล้วจนหมดเวลาประกัน

สัญญาแล้วถนน คสล.หมู่ ๓ ผูร้ับเหมาลงหินคลุกให้แล้วขอบคุณมาก 
นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งกลุ่มแม่บ้านที่มาร่วมอบรมจัดท าน้ าหมักชีวภาพตอนนี้ครบ

ก าหนดแล้วให้สมาชิกน้ าวัสดุมาใส่น้ าหมักได้ 
นางสุนันทา แฉล้มไธสง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจ าสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะตรวจ

สุขภาพประจ าปีให้แจ้งชื่อได้ที่ส านักปลัดฯ เพ่ือจะได้ประสานกับทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ 

ประธาน ปิดการประชุม 
   เลิกประชุมเวลา ๑1.2๐ น.                                                
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