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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

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 
๕. นายไพมณี บรรทุปา   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.3           
๖. นายสมร ประสพสุข   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
7. นายสมบูรณ์ ถาวรสาลี   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
8. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
9. 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 
12. 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 .นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒4. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
25. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
2. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
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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 าบลหินโคน 
          5. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 6. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 8. นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  9. นายอานัติ  ศรีผดุง    ต าแหน่ง ศรีผดุง 
 10.นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  

11 นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 12. นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13. 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 ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้ใด

จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม            รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน)  

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  ตามข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ของทุกปี เนื่องจากในปีนี้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ทางเจา้หน้าที่งบประมาณยังจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก
ต้องรอประมาณการขยายเขตไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอล าปลายมาศ จึงขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
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ออกไปอีกภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคนได้พิจารณาอนุมัติขอเชิญปลัดฯชี้แจงระเบียบกฎหมาย 

ปลัดฯ ตามข้อ ๒๔ วรรคแรกของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่สามารถท่ีจะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ าก่ิงอ าเภอ 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติขายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ ๒๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง - เสียง 
๓.๒  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) 

ประธาน ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปบงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก เนื่องจากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดไม่ตรงกับ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี 
ฉบับที่ ๑ และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ใน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑   ครั้งที่    ๒    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นรายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครั้งที่ ๒ จึง
เสนอญัตติเพ่ือขอมติที่ประชุมต่อไป 

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ แล้ว ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 24 เสียง ไม่อนุมัติ  - เสียง  งดออกเสียง - เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุวรรณ แทนค า อยากทราบว่าโครงการลงหินคลุกขอหมู่ ๑๑  จากบ้านโคกสะอาดท าไม่ถึงสามแยกหนอง

ตาเรืองแบบนี้โดนชาวบ้านด่าแย่เลย 
นายก โครงการในข้อบัญญัติถ้าลงให้ที่เดียวหมู่บ้านอ่ืนก็จะไม่ได้ถ้ามีการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมก็จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
นายสมร ประสพสุข ที่พูดในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้านเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงท าให้มันถูกต้องเรื่อง

ที่อยากทราบโครงการในข้อบัญญัติและโครงการจ่ายขาดเงินสะสมได้ด าเนินการไปถึงไหน
แล้วอย่างเข่นของหมู่ ๔ ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ อยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด
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ต่างๆ ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วจากการฟังจากเพ่ือนสมาชิกหลายหมู่ยังไม่ได้
ด าเนินการใดๆ ซึ่งใกล้จะหมดปีงบประมาณ 

นายก ตามท่ี ส.อบต.สมรฯ ปีนี้การด าเนินการโครงการเนื่องจากมีการใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
ภารรัฐ ก าหนดให้ โครงการก่อสร้างจะต้องมีวิศวกรรับรองโครงการทาง อบต.ไม่มีวิศวกรจึง
ขอความร่วมมือยังท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือให้รับรองให้ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท าโครงการใน
ข้อบัญญัติก่อน 

นายพิชัย สุทธิประภา โครงการจ่ายขาดเงินสะสมระยะทางและตัวเงินชัดเจนอยู่แล้ว ๔๐๐ เมตร สี่แสนกว่า
บาทยังอยู่หรือว่าจะต้องด าเนินการต่อ 

ปลัด ตามท่ีสมาชิกได้สอบถามเรื่องโครงการของ อบต. ซึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถด าเนินได้ทันก่อน
สิ้นปีงบประมาณนี้ ขอเรียนให้ทราบก่อนว่าโครงการในปีนี้มีอยู่ ๒ อย่าง คือโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ล่าช้าตามนายกฯได้ชี้แจงไปแล้ว
ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วนถ้ามีการท าสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จนายกฯ มี
อ านาจขยายเวลาเบิกตัดปี ถ้าเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ท าสัญญาทางกองคลังจะตรวจสอบ
และรายงานเพ่ือขออนุมัติเบิกตัดปีต่อสภาฯ ออกไปได้อีกไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ ส่วน
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบก าหนดให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป  

นายจักรกริช เหลือสืบชาติ อยากให้ทางฝ่ายบริหารจัดท าโครงการลงหินคลุกของหมู่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จ 
นายภานุวัฒน์ แสนสีใส อยากเรียนถามเรื่องท่อระบายน้ าของหมู่ ๑๐ เมื่อไรจะด าเนินการ จ่ายขาดเงินสะสมได้

มากได้น้อยไม่เป็นไร ขอโครงการลงหินคลุกไม่รู้จะได้หรือไม่ได้และเรื่องการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีขอเช่าที่วัดบ้านหินโคนได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วปีนี้ฝ่ายบริหารถือว่า
ท างานช้ามาก 

นายกฯ โครงการวางท่อระบายน้ าได้ท าแน่นอนที่ล่าช้าเพราะว่ารอให้วิศวกรลงนามรับรองแบบส่วน
เรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่จะให้ทาง ผอ.กองการศึกษาชี้แจ้ง 

นางธันย์ชนก บุตรโต ชี้แจงเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ซึ่งได้ขอเช่าที่
วัดอัมพวันจาการติดตามทราบว่าขณะนี้ทางส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เห็นชอบและ
แจ้งมาทางส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ก าลังเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ ลงนามแล้วถึงจะแจ้งมาทาง อบต.หินโคน ด าเนินการต่อไป 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ทางชาวบ้านฝากมาโดยเฉพาะ อสม.จะต้องใช้เส้นทางจากบ้านหนองตาจ่ า 
มา อบต.หินโคน อยากให้ทาง อบต.ช่วยซ่อมแซมให้หน่อย โคมไฟฟ้าบ้านหนองตาจ่ าดับ ๑ 
หลอด แจ้งช่างก็ไม่ไปท าให้ และเรื่องโครงการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ท าสัญญาหมดหรือยัง 

นายก ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณเงินหมดถ้าโอนได้ก็คงจะด าเนินการได้ในช่วงสั้นๆ ส่วนเรื่องไฟฟ้า
ช่างที่จ้างเหมาถ้าไฟเสียน้อยไม่อยากท าจะเสนอขอเปิดกรอบตามแผนอัตราก าลังเพ่ือจ้าง
ช่างมาเป็นลูกจ้างซ่อมไฟฟ้าในอนาคตส่วนโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเมื่อสภา
อนุมัติแล้วก็สมาด าเนินการได้เลย 

นายไพมณี บรรทุปา อยากฝากถามฝ่ายบริหารโครงการถนนจากบ้านโคกสะอาดไปบ้านโนนรังตอนนี้หมด
ระยะเวลาประกันสัญญาแล้วผู้รับเหมายังไม่มาซ่อมให้เรื่องที่สองถนนจากบ้านโคกสะอาด
ไปหนองตาเรืองอยากให้ทางฝ่ายบริหารจัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาช่วย
เนื่องจากเป็นถนนเชื่อมระหว่างต าบลจะได้ประหยัดงบประมาณของทาง อบต.เรื่องที่สาม
จะมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับต าแหน่งวิศวกรในอนาคต 
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นายก เรื่องถนนที่หมดระยะเวลาประกันสัญญาขอให้รองปลัดฯชี้แจง 
นายอ านวย นาครินทร์ ถนนที่หมดระยะเวลาประกันสัญญาก็คงต้องริบเงินประกันสัญญาด าเนินการจัดซ่อมตาม

วงเงินที่มี 
นายก เรื่องถนนสายบ้านโคกสะอาดไปหนองตาเรืองได้ท าโครงการขอรับการสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปแล้วจ านวน ๔ สาย เรื่องวิศวกรก็อยากได้ถ้าเป็นไปได้หรือมี
คนต้องการมาอยู่ก็อยากจะเปิดกรอบให้ 

นายบุญเชิด เบิกบาน อยากฝากถามถึงฝ่ายบริหารโครงการบ้านโนนงิ้วที่อนุมัติแล้วจะได้ด าเกินการหรือไม่
ชาวบ้านถามทุกวัน 

นายก โครงการบ้านโนนงิ้วจะด าเนินการแน่นอนเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่เกินจะต้องด าเนิน
จัดหาผู้รับจ้างตามกฎหมายใหม่ 
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