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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2559 

วันพุธ  ที่  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายเกรยีงไกร พลเหีย้มหาญ ประธานสภา อบต.โคกหินแฮ ่ เกรยีงไกร พลเหีย้มหาญ  

2 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

3 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  

4 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม  

5 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

6 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

7 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

8 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

9 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง  

10 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร  

11 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

12 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  

13 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

14 นายถาวร       จิตมาตย ์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

15 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

16 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

17 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

18 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย  

19 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี  

20 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

21 นายเกรยีงไกร  ค าวัน ส.อบต.หมู ่10 เกรยีงไกร  ค าวัน  

22 นายนักรบ  ลุมวงษ์ ส.อบต.หมู ่10  นักรบ   ลุมวงษ์  

22 นายยุทธกิจ    บัวชุม ส.อบต. หมู่ 11 ยุทธกิจ    บัวชุม  

23 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขรี  

24 นางนติยา       ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา       ภโูสภา  

25 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

26 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

27 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู่ 14 อุทิศ        ส ารองพัน  

28 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

29 นายวิษณุ       สิงห์ค า ส.อบต.หมู ่15 วษิณุ       สิงหค์ า  

30 นายวีระพล     อัตตยิะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  
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ผู้บรหิารที่เข้าร่วมประชุม      

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสันต ิ ศรียะไชย นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สันต ิ  ศรียะไชย  

2 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มลุทาเย็น  

3 นายจาลึก   แสนมติร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมติร  

4 นายทองสุข  โกพลรัตน ์ เลขานุการนายก อบต. ทองสุข  โกพลรัตน ์  

  

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

  ต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ า ปี พ. ศ . 2559   เมื่อที่ประชุม 

  พร้อม และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

  แฮ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559   และขอเข้าระเบียบวาระ

  การประชุม ต่อไปนี้                   

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   เชญินายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ แจ้งข้อราชการต่างๆกับ 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

นายก ฯ   1.เชญิร่วมกิจกรรมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหาพระบรมราชินนีาถ” 

   พุทธศักราช 2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิกิติ์ 

   พระบรมราชินีนาถจะทรงพระชนมพรรษาครบ  84  พรรษา อ าเภอเรณูนคร ได้ 

   ก าหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรต ิในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอ าเภอ

   เรณูนคร         

   ภาคเช้า  พิธีลงนามถวายพระพร เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเรณูนคร 

   ภาคค่ า   พิธีจดุเทียนชัยถวายพระพร เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเรณูนคร

   ดังนัน้จงึขอเรียนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวด้วย 

2. โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง  โดยการปั้นโอ่งน้ า  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ตัง้งบประมาณไว้  44,525  บาท จ านวน  50  ใบ และตอนนี้

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ปั้นโอ่งได้แลว้ จ านวน 48 ใบ และขอเชิญชวน
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ในสมาชิกร่วมพิธีมอบโอ่งน้ า ในวันที่ 12 สงิหาคม 2559 เวลา 13.00 น.           

ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

3. เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานวันเกษียณอายุการท างานนายอินทร์ตอง  

วรคันทักษ์  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ได้

เกษียณอายุการท างาน ในตอนบ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา  13.00 น.  

    

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

   แฮ ่  คร้ังที่แล้ว  

ประธานสภาฯ    ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้

 แล้ว (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวสิามัญ   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.  

 2559 เมื่อวันที่ 10 มถิุนายน 2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของโรงพยายาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านนาบัว 

ประธานสภาฯ    ขอเชญิผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาบัวได้รายงานก

 ผลการด าเนินงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

นางเยาวเรศ  บัวชุม  ตามที่โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง  2  แห่ง ร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ได้ตกลงรว่มกันในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต าบล

จัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมาย เป็นต าบลจัดการสุขภาพ

แบบบูรณาการ (ร้อยละ 70) โดยมีประเด็นที่มุง่เน้น 5 กลุ่มวัย ดังนี้    

 1. กลุ่มแม่และเด็ก ได้แก่  หญิงตั้งครรภม์ีความเสี่ยง  พัฒนาการเด็ก

สมวัย  

   2. กลุ่มวยัเรียน   

   3. กลุ่มวัยรุ่น มุ่งเน้นเรื่อง บุหรี่ 

   4. กลุ่มวัยท างาน 

   5. กลุ่มผูสู้งอายุ  ได้แก่ ผู้สูงอายุ   ติดบ้าน / ติดเตียง  
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  ซึ่งมีการด าเนินการดังตอ่ไปนี ้คอืการก าหนดประเด็นที่มุ่งเน้น เช่น กลุ่มแมแ่ละเด็กจะ

มุ่งเน้นเรื่องหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยง พัฒนาการเด็กสมวัย  กลุ่มวัยรุ่น มุง่เน้นเรื่อง 

บุหรี่ การตั้งครรภไ์ม่พร้อม  กลุ่มผู้สูงอายุ มุ่งเน้นผูสู้งอายุติดบ้าน / ติดเตียง กรณีที่

พบแล้วจะท าเป็นฐานข้อมูลสุขภาพบุคคลของคนในพื้นที่ (ระดับต าบล) และถ้าพบ

การป่วย / การส่งต่อ (ระดับอ าเภอ / ระดับจังหวัดและระดับเขต ) ส าหรับการบริการ

มีขัน้ตอนดังนี้  

   1. การเฝา้ระวัง / คัดกรองตามประเด็นที่มุ่งเน้น  5 กลุ่มวัย (ต าบล)  

 2. การจัดระบบบริการดูแลต่อเนื่องรองรับกลุ่มเสี่ยงที่ส่งตอ่มาจากต าบล 

(อ าเภอ / จังหวัด/ส่วนกลาง) ส าหรับการบรการจัดการ มีการด าเนินการดังนี้ 

 1. ม ีProgram Manager การจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ ทั้งใน

ระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด และอ าเภอ      

  2. บูรณาการ ระดับพืน้ที่      

  1.1 ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS)     

  1.2 ต าบลจัดการสุขภาพ     

  1.3 ทีมหมอครอบครัว       

  1.4 งานสาธารณสุขมูลฐานต่อยอด อสม.   

 3. M&E หา Good / Best Practice ของต าบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบ

บูรณาการ 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 ................................................................................... 

  ............................................................................................ 

  

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ   

- ไม่มี –  

ประธานสภา ฯ                กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ที่เข้าร่วม 

  ประชุมในครั้งนี้และแจง้ว่าจะท าหนังสอืเชญิประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งทราบว่า 

คณะผู้บริหารจะเสนอญัตติร่างขอญัตติภายในวัน สองวันนี้ 

 

ปิดประชุม   12.00  น. 
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     (ลงช่ือ)                                         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

                    (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

      

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่   11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ )                                    กรรมการ          

            (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)                                   กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

 (ลงช่ือ)                                   กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                           

      

                (ลงชื่อ)                                      ผูร้บัรองรายงานการประชุม

        (นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ) 

      ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

                 วันที่   11   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

  


