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

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2. นายนครรัชต์  สิงหะนาม  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ  

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  ถาวรสาล ี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.4 
9. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10  นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
11. 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. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5   
          ๒. นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายประยุทธ เนินกลาง   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายอ านวย  นาครินทร์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๔. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 ๕. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๖. นายสุพจน์ ขีรัมย์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๗. นายอานัติ  ศรีผดุง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
  ๘. นางสุนันทา แฉล้มไธสง   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๙. นางวันทยา  ตาทอง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 10.นางนีละมัย  หมื่นหาวงศ์   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  
 11.นายกิตติพงษ์  ตาชูขาติ   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน  
 ๑2. นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑3. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม นายจิตตการณ์ ชุมหิรัมย์ ประธานสภาฯ ท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 - แจ้งการจัดงานเทศกาลของดีล าปลายมาศและงานกิ่งกาชาดล าปลายมาศ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒  - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
โอท็อปขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดพืชผักผลไม้ อาหารพื้นบ้าน 
ประกวดร้องเพลง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การประกวดแข่งขันออกก าลังกายประกอบดนตรีเพ่ือสุขภาพ ณ สนามหน้าที่ว่า
การอ าเภอล าปลายมาศ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕     

ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ที่ประชุม     รับรอง    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอใหม่ 
 - การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประธาน  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันเริ่มสมัยประชุม   

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ ตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
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สามัญประจ าปี ระยะเวลาและการเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยใน
ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ตามข้อ ๑๑ (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใดแต่
ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและก าหนดกี่วัน 

ประธาน เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎหมายระเบียบแล้วขอมติที่ประชุมเห็นควรก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๑ กี่สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก 
ของปี ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม  
     สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๑  จ านวน ๔  สมัย 

- วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีก าหนด ๑๕ วัน 
- วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑  ถึงวันที ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีก าหนด ๑๕ วัน 
- วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   มีก าหนด ๑๕ วัน  
  - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์    
๒๕๖๒ ถึงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   มีก าหนด ๑๕ วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี 

   ประธาน   สั่งปิดประชุม 
           เลิกประชุมเวลา ๑4.00 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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