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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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 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. นายบุญเพ็ง เปล่งสันเที๊ยะ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
10. นายโญทิน ภูมีชิต   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.5 
11.นายวชิรานนท์ มาอินทร์  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.๖ 
12.นายวิริทธิ์พล จันทาทุม  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.6 
13.นายทวี  พิระชัย   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.7 
14. นายบุญเชิด เบิกบาน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.8 
15. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
16. นายเพชร แก้วเตชะ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.9 
๑7. นางกนกวรรณ เล็งศรี  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑8. นายภานุวัฒน์ แสนสีใส  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.10 
๑9. นายสุวรรณ์ แทนค า   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
20. นายจักรกริช เหลือสืบชาติ  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.11 
21. นายยงยุทธ ภมรพืช   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
22 นายตุ๋ย พลเคน   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.12 
23. นางวิละวัลย์ ทุดปอ   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.14 
24.นางอ่วง  โสภิพันธ ์   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
๒5. นายพิชัย สุทธิประภา  ต าแหน่ง ส.อบต.ม.15 
26. นายบุญมี  ทศแก้ว   ต าแหน่ง ส.อบต.ม.16 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.นายสวัสดิ์  ทศแก้ว     ต าแหน่ง ส.อบต. ม.7 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๒. นายบุญจันทร์ โพธิ์ไพร    ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๓. นายประสิทธิ์  หมั่นสนาม   ต าแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ๔. นายกฤษฎา  เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
 ๕. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๖. นางธันย์ชนก  บุตรโต    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 7. นางประภัทรสิริ แสนบุดดี   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๘. นายทวี เสกรัมย์    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 9.นายกิตติพงษ์  ตาชูชาติ      ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
 10.นางวันทยา  ตาทอง     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 11.นางรุ้งลาวัลย์  รินนรา    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ลูกจ้างประจ า) 
 ๑2. 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  ขอเชิญปลัดแจ้งที่ประชุมทราบ 
ปลัดฯ  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีการช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในการหาเสียงการ
เลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้
หรือไม่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตอบข้อหารือตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต 
๐๐๑๒/๑๙๙๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
สามารถให้การแนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาตอบข้อสอบถามของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต 
ประธานสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมการช่วยเหลือหรือกระท าการใดๆ อัน
เป็นการสนับสนุนผู้สมัครหรือรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ ส าหรับกรณีของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในส่วนท้องถิ่น ต้อง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน              รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕     

มกราคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม  รับรอง   
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอใหม่ 
 - การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สามัญประจ าปี ๒๕๖2 
ประธาน  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุม   

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ ตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่
เกนิสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและการเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยใน
ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละป ี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ตามข้อ ๑๑ (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่
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 ๒๕๖๒  จ านวน ๔  สมัย 
    -  สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒  จ านวน ๔  สมัย 
   - วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒       

ถึง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีก าหนด ๑๕ วัน 
    - วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒     

ถึงวันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
   - วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒     

ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2562    มีก าหนด ๑๕ วัน  
   - วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์    

๒๕๖๓   ถึงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   มีก าหนด ๑๕ วนั 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน มีผู้ใดจะเสนออะไรหรือไม่ 
นายก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชด าเนินที่บ้านหนอง

โดน ทางอ าเภอได้ขอให้แจ้งให้ ส.อบต.ทราบด้วย ถ้าท่านใดจะไปให้ไปถึงที่รับเสด็จหนอง
จระเข้เผือก ก่อนเวลา ๐๖.๓๐ น. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรอง การแต่งการใส่เสื้อโทน
สีม่วง  
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นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง มีท่อระบายน้ าบ้านหนองตาจ่ า ประมาณ ๓ ท่อน ตันมาประมาณ ๓ ปีกว่า
แล้ว อีกเรื่องที่เคยขอหินคลุกไว้ประมาณ ๓ – ๔ รถ ถ้าไม่ได้ก็จะขอรับบริจาคจากชาวบ้าน
และสมาชิกฯ 

นายนครรัชต์ สิงหะนาม มีท่านสมาชิกของ หมู่ ๘ ฝากมา ขอหินคลุกสายบ้านโนนงิ้วหนองตาจ่ า 
นายไพมณี บรรทุปา อยากถามฝ่ายบริหารเรื่องถนนสายบ้านโนนรังตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่ด าเนินการให้

เลยและอยากจะถามเรื่องขยายเขตไฟฟ้า ม.๓ เมื่อไรจะได้ด าเนินการ 
นายบุญเชิด เบิกบาน สอบถามเรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน จ่ายขาดเงินสะสมมาสองรอบแล้วยังไม่ด าเนินการให้เลย

ชาวบ้านได้ท าการขอเรี่ยไร บริจาคแก้ไขปัญหาไปก่อนเนื่องจากงบ อบต.ล่าช้ามาก 
นายก สมาชิก หมู่ ๙ ก็ได้ยินบ่นมานานเพียง ๓ ท่อน ขอแรงจิตอาสาช่วยกันท าได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้ามี

เงินงบประมาณเข้ามาก็สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้จะแจ้งให้กองช่างส ารวจและ
ด าเนินการ ส่วนเรื่องถนนของ ม.๓ งบประมาณ จะใช้งบถ้าค้ าประกันสัญญาด าเนินการให้ 
ส่วนเรื่องถนนของ หมู่ ๘ เนื่องจากได้รับการประสานว่าจะท าถนนให้ประมาณ ๒ กม.ซึ่งจะ
ซ้ าซ้อนกับงบประมาณของเราถ้ามีหน่วยงานอ่ืนมาท าให้เราก็จะประหยัดงบประมาณของ
เราถ้าเขายังไม่ด าเนินการให้เราก็สามารถใช้งบประมาณของเราได้อีก ส่วนเรื่องขยายเขต
ไฟฟ้าได้จ่ายเงินให้การไฟฟ้าล าปลายมาศไปแล้วรอแต่เขามาด าเนินการให้ 

นายภานุวัฒน์ แสนสีใส อยากสอบถามเรื่องการแข่งขันกีฬาจะมีการจัดการแข่งขันหรือไม่จะได้เตรียมทีมได้ถูก 
นายก อยากให้ผ่านช่วงเลือกตั้ง สส.ผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาก าหนดวันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากยังอยู่

ในปีงบประมาณนี้ว่าจะจัดแบบแบ่งโซนเหมือนเดิมไหม 
นายไพมณี บรรทุปา เรื่องกีฬาอยากให้จัด ๔ โซนเหมือนเดิม เรื่องตีกันคงเป็นประเพณีไปแล้ว 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม อยากให้จัด ๔ โซน แต่นักกีฬาไปเล่นทีมไหนก็ได้ เรามีหน้าที่ส่งนักกีฬา 
นางธันย์ชนก บุตรโต เราได้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้านให้จัดการแข่งขัน ๔ โซน ปีนี้ขอให้

ด าเนินการแบบเดิมไปก่อนปีต่อไปจะต้องเตรียมการตั้งแต่การจัดท าแผน 
นายสมร ประสพสุข ช่วงนี้เป็นการเตรียมการเลือกตั้ง สส. เรื่องกีฬาอยากให้คุยกันให้จบในวันนี้จะได้ไม่ต้องมี

การประชุมอีก 
ประธาน สรุปการแข่งขันกีฬา  ๔ โซนเหมือนเดิม 
ประธาน  สั่งปิดประชุม 

   เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
                                             

                                           (ลงชื่อ) ส.ต.ท. สมโภชน์  จนัทร์ดอน   บันทึก 

                       (สมโภชน์ จันทร์ดอน) 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   เลขานุการสภา อบต.หินโคน 

 (ลงชื่อ)    พิชัย  สุทธิประภา  ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)     จิตตการณ์  ชุมหิรัมย์   ด าเนินการประชุม 

           (นายพิชัย  สุทธิประภา)                                    (นายจิตตการณ์  ชุมหิรัมย์) 

 (ลงชื่อ)    บุญเพ็ง  เปล่งสันเที๊ยะ   กรรมการ                  ประธานสภา อบต.หินโคน 

          (นายบุญเพ็ง   เปล่งสันเที๊ยะ) 

 (ลงชื่อ)     ยงยุทธ  ภมรพืช         กรรมการ     

             (นายยงยุทธ  ภมรพืข) 
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