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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

ครั้งที่ 1 
วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม 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 

๔. นายสมชิด นพพลกรัง   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.2 
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. 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 นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
13 นายเพชร แก้วเตชะ   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. นายพงษ์ระพี รักพร้า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
21. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
22. นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวีระ  งึดเกาะ   ต าแหน่ง  ส.อบต.ม 1 

          ๒. นายสวัสดิ์ ทศแก้ว   ต าแหน่ง  ส.อบต.ม.7 
๓. นายทวี พิระชัย   ต าแหน่ง  ส.อบต.ม.7 
4. นายบุญเชิด  เบิกบาน   ต าแหน่ง  ส.อบต.ม.8 
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 
 ๔. นายประสิทธิ์  หมั่นสนาม   ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 5. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
 6. นางเทยีมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
  ๘. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 ๙. นางสุนันทา แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๐.นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๑. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.’ 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   -เรื่องนายอ าเภอล าปลายมาศ อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหินโคน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ออกไปอีกมีก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเสนอใหม่ 
ประธาน ๒.๑ ญัตติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ (เสนอ

โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหินโคนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๙ และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในครั้งแรกตามหนังสือที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้น าแผนพัฒนาสามปีมาทบทวนและ
ปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เป็นเหตุให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่ตรงกับแผนพัฒนาสี่ปี ทางฝ่ายบริหารจึงได้เสนอขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

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

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง ๓ เสียง 
ประธาน ๒.๒ ญัตติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ (เสนอโดย

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน) ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
นายก เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหินโคนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ไปแล้วนั้น เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ มีผลใช้
บังคับเม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ซักซ้อมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในครั้ง
แรกตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้น าแผนพัฒนา
สามปีมาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เป็นเหตุให้พัฒนาท้องถิ่นสี่ปียังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่าง
ครบถ้วน จึงมีความจ าเป็นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณในปี 
๒๕๖๑ และ ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   

ข้อ ๒๕ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีเปน็กรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในชว่งของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มกีารปฏิบตัิใหบ้รรลวุตัถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี” 

ขอ้ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีได ้โดยใหด้าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

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

ประธาน นายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว ขอมติที่
ประชุม 

                  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘ เสียง   ไม่เห็นชอบ   - เสียง   งดออกเสียง   ๓   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรหรือไม่ 

นายนครรัชต์ สิงหะนาม สอบถามเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนงิ้ว หมู่ ๘ มีการประชุมครั้งไหนสมาชิกก็เสนอมา
ทุกครั้งแต่ฝ่ายบริหารยังไม่ได้พิจารณาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นาเห็นใจมาก เรื่องที่สองเรื่องไฟส่อง
สว่างตามหมู่บ้านดับมาสามปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องที่สาม การก่อสร้างศูนย์เด็กไปถึง
ไหนแล้วมติให้กลับไปทบทวนท าไมเห็นอยู่ในแผน และอยากให้สร้างศูนย์ อปพร. 

นายเพชร แก้วเตชะ อยากให้ อบต.ช่วยตัดต้นไม้ข้างทางระหว่างทางจาก อบต.ไปบ้านหนองตาจ่ าที่รกมากเกรง
ว่าจะไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เห็นด้วยกับท่านนครรัชต์ฯ ที่หมู่ ๘ ท าแผนเข้าเห็นใจมา เรื่องไฟส่องสว่าง 
เรื่อง อบต.ไม่มีช่างซ่อมไฟฟ้าถือว่าด้อยกว่าที่อ่ืนมากและเรื่องที่ ส.อบต.เพ็ชรฯ พูดก็เห็นด้วย
อยากให้ตัดต้นไม้ข้างทาง เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬารู้สึกว่าจะด้อยกว่าต าบลอ่ืนตอนนี้มีแค่สี่
ทีม เรื่องการจัดท าแผนอยากให้เห็นความส าคัญกับ ส.อบต.ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ อย่างเต็นฑ์ 
อยากให้ อบต.มีไว้จะได้ไม่ต้องไปหาที่ อบต.อ่ืน 

นายกฯ  ชี้แจ้งเรื่องไฟฟ้าถ้าเราจ้างเหมาก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาเรื่องต้นไม้รกข้างทางได้ประสานกับ 
ส.อบต.บุญเพ็งฯ และผู้ใหญ่ หมู่ ๕ จะน ารถไถมาไถให้ ร่วมกับทาง อบต.เรื่องถนน หมู่ ๘ ได้
ของบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องการแข่งขันกีฬาได้ประกาศรับสมัครครบก าหนดแล้วมีทีมมาสมัครเพียงสี่ทีม
จนถึงเวลาจะจับสลากแบ่งสายจะมาสมัครเพ่ิมซึ่งก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เขา ส าหรับแผนเป็น
การเสนอเยี่ยมมากขอฝากเลขาเชิญ ส.อบต.มาช่วยกันดูแผนก่อน เรื่องเต็นฑ์ ของเราช ารุด 
จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ่อมแซมให้ใช้การได้ 

นายอ านวย นาครินทร์ ชี้แจงเรื่องการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาดอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะนี้ทาง 
อบต.หินโคน ได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนตะครองให้ อสม.ช่วยส ารวจ
จ านวนประชากรสุนัขและแมวเพ่ือจะได้จัดซื้อวัคซีนต่อไป 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส มีเรื่องอยากจะถามท่านนายกผ่านประธาน ต าบลเราเป็นต าบลใหญ่ เมื่อไรจะมีรถกู้ชีพ
ไม่รู้ว่าเราจะซื้อได้ไหม 
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นายกฯ เรื่องรถกู้ชีพทาง อบต.มีนโยบายที่จะซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางซึ่งรถคันเก่าข ารุดคงจะได้
พิจารณาถึงความจ าเป็นในล าดับต่อไปถ้าสร้างศูนย์ อปพร.ด้วยก็จะใช้งบประมาณจ านวนมาก 

นายไพมณี บรรทุปา เข้าประชุมทุกครั้งก็ถามทุกครั้งเรื่องการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโคกสะอาด หมู่ ๓  
เมื่อไรจะได้ด าเนินการสักที 

นายกฯ ได้ท าหนังสือแจ้งให้กับผู้รับจ้างแล้วสองครั้งแล้วและได้ไปพูดคุยกับลูกชายผู้รับจ้างเนื่องจาก
พ่อนั้นได้เสียชีวิตแล้วและรับว่าจะมาท าให้ขณะนี้ก าลังรับจ้างอยู่ที่ต าบลโคกสะอาด 

นายเพชร แก้วเตชะ ขอสอบถามเรื่องเสื้อกีฬาเป็นชาวบ้านซื้อเองหรือเป็นทาง อบต.ซื้อให้ น่าจะได้ชี้แจงให้
สมาชิกได้ทราบด้วย 

นายกฯ เรื่องชุดกีฬาทาง อบต.จัดซื้อให้ตามระเบียบการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเราได้ใช้เป็นครั้งแรก 

นายโญทิน ภูมีชิต  เข้าประชุมทีไรก็พูดเรื่องไฟฟ้าฝ่ายบริหารรู้หรือยังว่าจะจ้างใครซึ่งเป็นปัญหามาก 

นายกฯ ตอนนี้อยากจ้างช่างไฟฟ้ามาประจ าแต่ตอนนี้ไม่มีในกรอบแผนอัตราก าลัง ขณะนี้ใช้วิธีจ้าง
เหมาช่างไฟฟ้าทั่วไปแต่เนื่องจากบางครั้งมีจุดไม่มากก็ไม่มาซ่อมให้และเห็นว่าการเบิกจ่าย
ล่าช้าเนื่องจาการเบิกจ่ายต้องด าเนินการตามระเบียบทางราชการ. 

ประธาน  สั่งปิดประชุม 
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