
- 1 - 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภา  

๒. นายนครรัชต์  สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
๓. นายวีระ งึดเกาะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
๔. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
๕. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
๖. นายสมบูรณ์  ถาวรสาล ี ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
๗. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
๘. นายโญทนิ ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
๙.นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
1๐. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
1๑. นายสวัสดิ ์ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
1๒. นายทวี  พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
13. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
14. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
15. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑6. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑7. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑9. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
21. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
22. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
23. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
24. นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒5. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายณรงค์  ชูติรัมย์  ต าแหน่ง  ส.อบต.ม.1 
          ๒. นายสมร  ประสพสุข  ต าแหน่ง  ส.อบต.ม.4 
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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. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 6. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
 7. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 9. นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 10.นางประภัทรสิริ แสนบุดดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
 12.นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑3.นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 14.นายสมพร  นัดสันเทียะ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 15.นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน  
 ๑6. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีผู้ใด

จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม            รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่         
 ๓.๑ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้เสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญนายก 
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 าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีวิสัยทัศน์ (vision) ในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน คือ “เกษตรยั่งยืน ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม” 
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กระผมจึงขอน าเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการ
ต่อท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จากนโยบาย ๗ ประการ
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารราชการในปีที่
ผ่านมา นอกจากจะเน้นสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นในทุกระบบแล้ว การส่งเสริม
ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ในการวางรากฐานการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อน าไปสู่ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพและมี
คุณภาพที่ดีซึ่งมีเป้าหมาย(Goal) 

๑.บุคลากรของท้องถิ่นมีความพร้อมในการบริหารจัดการและการบริการและการ
บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบ 

๒.ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๓.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ 

                 ๔.ท างานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม รับทราบ  

๓.๒ ญัตติรายงานผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประธาน นายกฯ เสนอญัตติรายงานผลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 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 ตามข้ันตอนและวิธีการของส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) จนส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลของการประเมินนี้  เทศบาลจะได้น าไปใช้ประโยชน์    ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้บริการสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้ง 5 ด้าน 

      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง 
               2. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

               3. ด้านการศึกษา 

              4. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
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              5. ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
     การประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อปท. โดยวิธีการประเมินตนเองใน     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดย สกถ.ได้ด าเนินการพัฒนาแบบประเมินตนเองเพ่ือให้
เทศบาลและ อบต. ใช้ในการประเมินการให้บริการสาธารณะด้วยวิธีการประเมินตนเอง 
และจัดส่งให้ อปท. แต่ละแห่งด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการสาธารณะในแต่ละภารกิจ จ านวน  16  ภารกิจ  เพ่ือให้มีมาตรฐานการให้บริการ
ที่สูงขึ้น      

 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกฯทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ ขอความเห็นชอบเช่าที่ธรณีสงฆ์เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตา
อยู่  

ประธาน ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ ได้ด าเนินการเปิดท าการมาตั้งแตป่ีการศึกษา 
๒๕๖๐ แต่ยังไม่มีอาคารศูนย์เป็นของตนเอง ขณะนี้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดบ้าน
หินโคน เป็นศูนย์เด็กชั่วคราว  โดยคณะกรรมการศูนย์เด็กได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ทั้ง ๖ หมู่บ้าน เห็นชอบให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดอัมพวัน บ้านหินโคน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรา ๓๑ วัดมีสองอย่างคือ ๑ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒ 
ส านักสงฆ์  วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การบริหารภารกิจการทั่วไปเป็นอ านาจหน้าที่
ของเจ้าอาวาสที่จะกระท าได้โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ พ.ร.บ.
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  มติมหา
เถรสมาคม พระธรรมวินัย จารีตประเพณีอันดีงามเพ่ือเป็นการสงเคราะห์กับประชาชน
ทั่วไปทั้งนี้โดยรวมคือประโยชน์กับพระศาสนา การจัดประโยชน์วัดสามารถด าเนินการได้
โดยตรงหรือมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทนส าหรับส่วน
ราชการที่มีความประสงค์ของใช้ที่ดินของวัดเพื่อกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นการขอใช้ฟรีไม่มี
ค่าตอบแทนไม่ได้จะต้องท าสัญญาเช่าที่ดินกับส่วนราชการทุกรายโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
เอกชนเช่าที่ดิน เนื่องจาการใช้ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยตามมติ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนาสมบัติกลางประจ า (พศป.)ครั้งที่ ๑๘/๒๕๓๔ 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ และเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ได้จัดท าสัญญาเช่า  ตามมาตรา ๓๒ ทวิ วัดได้เป็นวัดร้างที่
ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไมมีการยุบเลิกวัด มาตรา ๓๓ ก าหนดที่ดินซึ่งเป็น
สมบัติของวัดและท่ีวัดจะได้เฉพาะผลประโยชน์ไว้ ๓ ประเภท  

๑. ที่ตั้งวัด คือ ทีต่ั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น 
๒.ที่ธรณีสงฆ์ คือ ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดนั้น 
๓. ทีกัปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัด หรือพระศาสนา 
๑. ที่ตั้งวัด ก่อนที่จะจัดให้เช่าได้ วัดจะต้องกันเขตจัดประโยชน์ก่อนโดยได้รับอนุมัติ

จากมหาเถรสมาคม ตามมติคณะกรรมการ พศป. 
๒. ที่ธรณีสงฆ์ วัดมีอ านาจที่จะพิจารณาให้เช่าที่ดินได้ โดยระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 

๓ ปี หากระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๓. ที่กัลปนา วัดมีอ านาจที่จะพิจารณาให้เช่าที่ดินได้ โดยระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๓ 
ปี หากระยะเวลาการเช่าเกิน ๓ ปี ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความประสงค์ ขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวัน เลขที่ 
๗๙๑๘ เล่ม ๘๐ หน้า ๑๘ เนือ้ที ่๑ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา ระยะเวลาการเช่า จ านวน ๓๐ 
ปี 

นางธันย์ชนก บุตรโต ชี้แจงความเป็นมาของการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านการประชุมหมู่บ้านมาแล้ว ๒ 
ครั้ง ครั้งแรกเป็นการประชุมเพ่ือหาที่ก่อสร้างเห็นชอบให้ขอใช้ที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวัน เป็น
ระยะเวลา ๓๐ ปี หลังจากที่ประชุมสภาเห็นชอบแล้วจะเสนอให้ส านักพระพุทธศาสนา
จังหวัดเห็นชอบ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
นายโญทิน ภูมีชิต มีก าหนดระยะเวลากี่ปีคิดค่าเช่าเท่าไร 
นางธันย์ชนก บุตรโต ชี้แจงการเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวัน ได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน

มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้ออกไปดูสถานที่จริง โดยใช้หลักเกณฑ์ของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อ
ผ่านการประชุมสภาแล้วจะได้เสนอเรื่องให้ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณา
แล้วเสนอให้ส านักพระพุทธศาสนาต่อไปส่วนเรื่องค่าเช่ายังไม่ทราบจะต้องให้ส านัก
พระพุทธศาสนาแจงมาจะได้แจ้งให้สภาฯทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดอัมพวันขอมติที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม สมาชิกมาประชุม จ านวน ๒๔ คน เห็นชอบ ๒๑ เสียง   ไมเ่ห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง  
๑ เสียง สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุมขณะลงมติ ๑ คน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เรื่องการประชุมน่าจะมีการเชิญสมาชิกเข้าประชุมประชาคมร่วมด้วย 

นายโญทิน ภูมิชิต ที่ท่านประเสริฐศักดิ์ฯ พูดนั้นถูกต้อง 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส เป็นเจ้าของเรื่องขอศูนย์เด็กเล็กโดยเสนอขอใช้ที่สระแต่ขออนุญาตสร้างไม่ได้ เลย
ประชุมประชาคมเพ่ือก่อสร้างศูนย์เด็กโดยเช่าที่วัดอัมพวัน อยู่ในหมู่ ๑๖  

นายพิชัย สุทธิประภา ด้วยในบ้านมีงานอยากจะขออนุญาตฆ่าสัตว์ให้ไปขอที่ไหน 

นายอ านวย นาครินทร์ การฆ่าสัตว์ให้ไปฆ่าท่ีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง อยู่ที่บ้านหนองตาอยู่ หมู่ที่ ๑๐ 
และ ส านักงานสรรพสามิตฝากประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่ขายสุรา บุหรี่ ยาเส้น ไพ่ ให้ไปขอ
อนุญาตที่ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแต่เดิมได้ฝากสมาชิกช่วยจัดเก็บให้แต่ปีนี้
ให้ไปขอใช้อนุญาตเองที่จังหวัดบุรีรัมย์  

นายบุญเชิด เบิกบาน เรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๘ ช่วงนี้ถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมอีกแล้วฝากให้ท่าน
นายกน าหินคลุกไปลงให้เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี ถนนเข้าโรงฆ่าสัตว์เป็นฝุ่นเยอะมากฝากถึงท่านนายกช่วยดูแลให้ด้วย 

นายก ให้ทางสมาชิกเสนอผ่านประชาคมเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาทาง อบต.จะได้น างบประมาณ
ด าเนินการให้ต่อไป 

นายไพมณี บรรทุปา  อยากฝากท่านนายกเรื่องถนนลาดยางของบ้านโคกสะอาดไปโนนรัง ประชุมเม่ือไรก็ถาม
ทุกครั้งว่าจะติดต่อไปยังผู้รับเหมา โครงการฉีดวัคซีนโรคสัตว์ทางบ้านโคกสะอาดไม่เห็น
ออกไปสักที 
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นายก ได้ให้พัสดุและกองช่างประสานไปยังผู้รับจ้าง ๒ ครั้ง แล้ว ถ้ายังไม่มาด าเนินการให้ ทาง 
อบต.จะใช้หลักประกันสัญญาด าเนินการให้ 

นายอ านวย นาครินทร์ เรื่องการฉีดวัคซีนสัตว์ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนตะครองเป็นผู้ด าเนินการช่วงนี้
ด าเนินการฉีดวัคซีนที่ หมู่ ๖ และหมู่ ๙ คงจะด าเนินการให้ล าดับต่อไป 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาจะแข่งเดือนไหนเวลาไหน 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เรื่องแข่งขันกีฬาถ้าจัดได้ก็จัดจัดไม่ได้ก็ไม่จัด  

นายตุ๋ย พลเคน อยากให้จัดแบบเป็นโซนเหมือนเดิม ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  

นางธันย์ชนก บุตรโต การแข่งขันกีฬา ขณะนี้มีหมู่บ้านที่ตอบรับจะแข่งขันเพียง ๓ ทีม อยากฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร ไม่อยากให้คิดว่าเป็นโซนคิดว่าเป็น ๔ ทีม แล้วนักกีฬา
ไปเล่นทีมไหนก็ได้ ส่วนเรื่องห้ามเด็กตีกันทาง อบต.มีมาตรการ ท าหนังสือประชาสัมพันธ์
ห้ามดื่มสุรา เชิญ เจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร.มาช่วยรักษาความสงบ เป็นประจ าทุกปี 

นายเพชร แก้วเตชะ หมู่บ้านไหนอยากส่งก็ส่ง หมู่บ้านไหนจะรวมส่งก็แล้วแต่ 

มติที่ประชุม ให้ประกาศรับสมัครแข่งขันก่อนเพื่อดูทีมเข้าร่วมแข่งขันแล้วค่อยก าหนดวันแข่งขัน  

นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน กองสวัสดิการมีเรื่องประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่องท่ี ๑ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ให้มาขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
ปีนี้เป็นผูสู้งอายุที่เกิดก่อนเดือน ตุลาคม ๒๕๐๑ การโอนเงินผู้สูงอายุจะด าเนินการ
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีหลังจากโอนแล้วจะต้องรออีก ๓ วัน
ถึงจะสามารถเบิกเงินได้ทุกธนาคาร เรื่องที่ ๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกอง
สวัสดิการสังคมออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในต าบลหินโคน แล้วเห็นว่า
ประชาชนที่ด้อยโอกาสมีอยู่หลายราย จึงอยากขอรับบริจาคตามจิตศรัทธาเพื่อมอบให้
ผู้ด้อยโอกาสต่อไปหลังปีใหม่จะออกเยี่ยมออกไปวันไหนจะได้แจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านและ
สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน        สั่งปิดการประชุม 

  เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.                                                

                                           (ลงชื่อ) ส.ต.ท. สมโภชน์  จันทร์ดอน   บันทกึ 

               (สมโภชน ์จันทร์ดอน) 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

 (ลงชื่อ)  พิชัย  สิทธิประภา  ประธานกรรมการ       (ลงชือ่)  จิตตการณ์  ชุมหิรัมย์ ด าเนินการประชุม 

         (นายพิชัย  สิทธิประภา)                                        (นายจิตตการณ์  ชุมหิรัมย์) 

 (ลงชื่อ)    บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ   กรรมการ               ประธานสภา อบต.หินโคน 
 (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 

 (ลงชื่อ)    ยงยุทธ  ภมรพืช         กรรมการ 
 (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 
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       ประธานสภา อบต.หินโคน 

 
 


