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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

๒. นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ต าแหน่ง รองประธานสภา 
3. นายณรงค์ ชูติรัมย์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.1 
4. นายวีระ งีดเกาะ   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. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
11. นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
12. นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
13. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
1๔. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑๕. นางกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑๖. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑๗. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑๘. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
๑๙. นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
20. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
21. นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
22. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
๒3. นายปาน แก้วมะดัน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
          ๒. นายสวัสดิ์  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 

๓. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
4. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
5. นายพิชัย สุทธิประภา             ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
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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 
 4. นายประสิทธิ์  หมั่นสนาม   ต าแหน่ง  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 5. นายพงษ์ระพี  รักพร้า    ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 
 6. นายสมัย  รักจันทึก    ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 
 7. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 8. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 9. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
 10.นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 11.นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
  12.นางประภัทรสิริ แสนบุดดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.นางสุนันทา แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑4.นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ   ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญการ 
 ๑5.นายอานัต  ศรีผดุง    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน 
 16.นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 17.นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลูกจ้างประจ า) 
 18.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 วันออกทุกข์หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 

๒๕๕๙ และให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา ๑ ปี ให้
ออกทุกข์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ใด

จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม            รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

        - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญฝ่ายบริหารรายงาน 

นายก อบต. เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 

จากเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  
ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการ  

  (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
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โคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  ขึ้น เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการ
หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา 
อบต.  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมินผล รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐  

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จ านวน ๓๐๓ โครงการ สามารถด าเนินการได้ 
จ านวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕ ของแผนพัฒนาสามปี โครงการ 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 

ปีที่เบิกจ่าย 
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  จากท่ีคณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไข  โดยปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มีดังนี้   

  งานบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(๔)  ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อนท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่ง   
ปลูกสร้างในพ้ืนที่ ไดร้ับความเสียหาย 
อุปสรรค 
(๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสูบน้ าจากแม่น้ ามาศท่ีอยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ า   
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
(๔)  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทาน
พายุที่เกิดข้ึนได้ 
(๕)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน 
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้คงทนถาวรได้   
 ข้อเสนอแนะ  

(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
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(๓)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัย
คงทนถาวรเพ่ิมมากข้ึน 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
   ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ใน
ข้อบัญญัติได้ร้อยละ  ๙๒.๑๖  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ถึงร้อยละ ๙๐  ของแผนพัฒนาสามปี 

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้
ทันภายในปีงบประมาณ 

   อุปสรรค 
๑)  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีงบประมาณที่จ ากัด        

ข้อเสนอแนะ  
๑)  เห็นควรองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนน าปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขให้

บรรลุเป้าหมาย   
๒)  เห็นควรให้หัวหน้าส านัก/กอง ให้ความส าคัญกับการวางแผนให้มากขึ้น 

และด าเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนด
เอาไว้แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานให้มากกว่าร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   

๓)  เห็นควรทุกส านัก/กอง  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้การท างาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม 

  ประธาน  นายกได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 

นายสมร ประสพสุ  อยากเรียนถามฝ่ายบริหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ๕ ปี เศษ ที่เข้ามาอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน ขอท าหน้าที่ได้ติดตามผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะ หมู่ ๔ ที่ได้โครงการ มีบางสิ่งบางอย่างในการก่อสร้างโดยเฉพาะคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกครั้งที่มีการด าเนินโดยเฉพาะช่างให้ช่วยดูแลมาตลอดที่จริงเป็นหน้าที่
ของช่างที่ มีหน้าที่ที่ไปดูแลว่าส่วนผสมของปูนได้ตามมาตรฐานไหมถนนบางสายใช้ได้
ไม่ถึงปีผิวถนนเกิดการร่อนอยากให้ได้ถนนใช้ไปนานๆ โครงการดูสวยหรูแต่การ
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ด าเนินการดูติดขัด เช่น เรื่องไฟฟ้า บางที่บางจุดไม่จ าเป็นฝ่ายบริหารก็ด าเนินการให้ 
ที่ชุมชนที่แยกบ้านออกจากบิดามารดาต้องการใช้ไฟฟ้าก็ไม่ด าเนินการให้ขอให้นึกถึงพ่ี
น้องประชาชนบ้าง ที่ดินสามแปลง หมู่ ๕ หมู่ ๓ และ หมู่ ๑๐ ที่ดินแปลงหมู่ ๕ เป็น
ที่ดินแปลงไหน 

นายก เป็นสิ่งที่ดีท่ีท่านสมาชิกได้ทักท้วงโดยเฉพาะเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีร่อนเห็น
หิน ได้เน้นย้ าให้มีการควบคุมงานและขอร้องให้ผู้รับเหมาจัดท าโครงการให้ได้
มาตรฐานตามแบบแปลนบางครั้งช่างต้องดูแลงานหลายโครงการอาจดูไม่ทั่วถึงจึงฝาก
ให้สมาชิกช่วยดูแลด้วยยกตัวอย่างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๑ ชาวบา้นได้พบผู้รับเหมาท าไม่ได้
มาตรฐานก็ได้แจ้งให้สมาชิกทราบและแจ้งผู้ควบคุมงานกรรมการตรวจการจ้าง
ด าเนินการรื้อบางส่วน ส่วนเรื่องท่ีดิน อยู่ระหว่างขอใช้ที่ดินก่อสร้างที่ท าการและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  มีเรือ่งที่จะเล่าให้ท่านประธานท่านสมาชิกได้รับทราบ ปัญหาของ หมู่ ๑๐ เรื่องแรก
คือเรื่องการปัญหาของรางระบายน้ า โครงการที่จะท าท่อระบายน้ าไม่ทราบว่าได้
ด าเนินการเมื่อไร 

นายอ านวย นาครินทร์ เนื่องจากปีนี้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จะได้โอน
งบประมาณตามระเบียบวิธีการงบประมาณต่อไป ส่วนโครงการรางระบายน้ าอยู่
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่  ๓๙ ข้อ ๖๑ 

นายเพชร แก้วเตชะ อยากฝากถามว่าถนนจาก อบต.ไปบ้านหนองตาจ่ า มีป่าปกคลุมรถผ่านไม่ได้และมีเด็ก
มาท าอะไรที่ไม่ดีบริเวณกระท่อมคนไม่กล้าไปนาถ้ามีงบประมาณให้ช่วยถางป่าให้ด้วย 

นางสุนันทา แฉล้มไธสง แจ้งเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

นางสาวกนกวรรณ เล็งสี อยากฝากเรียนถามท่านนายก ช่วงนี้มีงบประมาณพอที่จะซ่อมถนนได้ไหมเนื่องจาก
ช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงเก่ียวข้าวจะต้องใช้รถไปเกี่ยวข้าวถนนจากหมู่ ๑๐ ลงไปนาข้าว 

นายไพมณี บรรทุปา อยากฝากถามไปยังฝ่ายบริหารถนนลาดยาง หมู่ ๓ ประชุมครั้งไหนก็ถามตลอด 

นายก ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งผู้รับเหมามาด าเนินการให้ 

นายสุวรรณ์ แทนค า ถนนหินคลุกจากบ้านโคกสะอาด ไปบ้านหนองตาเรือง จะได้เมื่อไรตอนนี้ถนนล าบาก
มากเลย 

นายก ถนนหมู่ ๑๑ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้ว 

นายสมบูรณ์ ถาวรสาลี จะเปิดน้ าแล้วเปิดไม่ได้เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่อยากให้หารถแม็คโครไปช่วยดัน
ออกให้หน่อย และเมื่อต้นเดือนมีลมพัดบ้านพังอยากให้ทางอบต.ออกไปดูให้ด้วย 

นายก จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าไปตรวจสอบให้ 

ประธาน          สั่งปิดการประชุม 

 เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.      
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                                                                  (ลงชื่อ) ส.ต.ท. สมโภชน์  จันทร์ดอน   บันทกึ 

               (สมโภชน ์จันทร์ดอน) 

          เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

                                            (ลงชื่อ) จิตตการณ์  ชุมหิรัมย์  ด าเนินการประชุม 

        (นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์) 

       ประธานสภา อบต.หินโคน 

 
 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)         พิชัย  สุทธิประภา         ประธานกรรมการ 
      (นายพิชัย  สุทธิประภา) 
(ลงชื่อ)        บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ             กรรมการ  
            (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 
 (ลงชื่อ)       ยงยุทธ  ภมรพืช       กรรมการ 
             (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 
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                                                                  (ลงชื่อ) ส.ต.ท.                    บันทึก 

               (สมโภชน ์จันทร์ดอน) 

          เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

                                            (ลงชื่อ)                    ด าเนินการประชุม 

          (นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์) 

         ประธานสภา อบต.หินโคน 

 
 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการ 
      (นายพิชัย  สุทธิประภา) 
(ลงชื่อ)                                      กรรมการ  
            (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 
 (ลงชื่อ)                                     กรรมการ 
             (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 

 


