
(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลเมืองเกษตร 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๑   ครั้งที่  1  ประจ ำปี  255๙ 
วันที่    1๘   กุมภำพันธ์   พ.ศ.   255๙  เวลำ  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลเมืองเกษตร 

*********************** 
ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นางละม่อม    หวังปรุงกลาง ประธานสภา อบต. ละม่อม   หวังปรุงกลาง 
2 นางสุวิมล      เจมส์ รองประธานสภา อบต. สุวิมล     เจมส ์
3 นายส าเนา     วนกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.1 ส าเนา    วนกลาง 
4 นายจวน        มีก าปัง สมาชิกสภา อบต. ม.1 จวน      มีก าปัง 
5 นายภูวนาถ    หวังเฝ้ากลาง สมาชิกสภา อบต. ม.2 ภูวนาถ   หวังเฝ้ากลาง 
6 นายสมชาย    ระบือพิณ สมาชิกสภา อบต. ม.3 สมชาย   ระบือพิณ 
7 นายจรัญ       หวังฟังกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.4 จรัญ      หวังฟังกลาง 
8 นางยุพิณ       หวังประสพกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.4 ยุพิณ      หวังประสพกลาง 
9 นายประพันธ์  ตากิ่มนอก สมาชิกสภา อบต. ม5 ประพันธ์  ตากิ่มนอก 

10 นางบุญยัง     หวังเชิดกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.5 บุญยัง     หวังเชิดกลาง 
1๑ นายวิโรจน์    มีก าปัง สมาชิกสภา อบต. ม.6 วิโรจน์     มีก าปัง 
1๒ นายปรีชา     โหขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.7 ปรีชา      โหขุนทด 
1๓ นายเสงี่ยม    หวังเขตกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.7 เสงี่ยม     หวังเขตกลาง 
1๔ จ.ส.ต.นรินทร์   ชูพันดุง เลขานุการสภา อบต. จ.ส.ต.นรินทร์   ชูพันดุง 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายเสนอ       เกี้ยวกลาง นายก อบต. เสนอ      เกี้ยวกลาง 
2 นายรถชนะ     เอมโคกสูง รองนายก อบต. รถชนะ    เอมโคกสูง 
3 นายเฉลิม       หมายปิดกลาง รองนายก อบต. เฉลิม      หมายปิดกลาง 
4 นายอารีย์       สมบูรณ์ เลขานายก  อบต. อารีย์      สมบูรณ์ 
5 น.ส.ลดาวัลย ์  เนตรทิพวัลย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ลดาวัลย์   เนตรทิพวัลย์ 
6 น.ส.กฤษณา    เจริญนอก หัวหน้าส านักปลัด กฤษณา    เจริญนอก 
7 นายกิตติศักดิ์   คงทวี ผู้อ านวยการกองช่าง กิตติศักดิ์   คงทวี 
9 นายด ารงค์      วงษ์นาม ผู้อ านวยการกองสาธารสุขฯ ด ารงค์      วงษ์นาม 

10 น.ส.นุชนาถ     มุ่งยุทธกลาง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นุชนาถ     มุ่งยุทธกลาง 
11 นางลลิตา       พลจอหอ นักทรัพยากรบุคคล ลลิตา       พลจอหอ 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

- ไม่มี  - 
 
 



-2- 

เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น   
เปิดประชุมเวลา  09.30  น.  โดยนางละม่อม  หวังปรุงกลาง  ต าแหน่ ง  
ประธานสภา  อบต. เมืองเกษตร  ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  และ  จ.ส.ต. 
นรินทร์  ชูพันดุง  เลขานุการสภาฯ  บันทึกรายงานการประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ   -  บัดนี้  ผู้มาประชุมได้เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานได้เปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

ประธำน -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภา  อบต. เมืองเกษตร  เพ่ือ
พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  1  
ประจ าปี   255๙  ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำน   1.1   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา,    คณะผู้บริหาร     และพนักงานส่วน 
   ต าบล  ของ  อบต. เมืองเกษตร  ทุกท่าน  ที่ได้เข้าประชุมครั้งนี้โดยพร้อม 
   เพรียงกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำน   -  ส าหรับรายงานการประชุมสภา  อบต.  เมืองเกษตร  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ 

ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ครั้งที่แล้ว  ซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว    และ
เสนอต่อประธานสภาเพ่ือให้ที่ประชุม     สภาได้พิจารณา  ดังนั้น  จึงขอให้ทุกท่าน
ได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่  และมีข้อความใดจะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมหรือไม่  หากมีให้เสนอได้  ถ้าไม่มีขอมติที่ ประชุมว่า  ท่านใดเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม                เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง   กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำสำมัญ  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 
ประธำน   -ในระเบียบวาระนี้ขอหารือต่อที่ประชุม  เพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ    
   ประจ าปี  ๒๕๕๙  โดยขอหารือ  ดังนี้ 
   การก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ควรก าหนด  ๔  สมัย   ดังนี้ 

๑. สมัยที่  ๑  คือ  ตั้งแต่วันที่  ๙ – ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ซึ่งก าลังประชุมอยู่ 
ในขณะนี้ 

   ๒.   สมัยที่ ๒ มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ควรก าหนดตั้งแต่วันที่  ๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 ๓.   สมัยที่ ๓  มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕ วัน  ควรก าหนดตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   ๔.   สมัยที่ ๔  มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕ วัน  ควรก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    และการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๐ มีก าหนดไม่เกิน ๑๕วัน   
   ควรก าหนดตั้งแต่วันที่  ๖  - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



 
-3- 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
   พ.ศ.  2547   ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลา 
   และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่ม 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
   ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม 
   สภาสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความความในข้อ  11  มาใช้ 
   บังคับโดยอนุโลม 
    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศสภา 
   ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น 
    ข้อ  11 (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลในสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย   แต่ละสมัยในปีนั้น 
   จะเริ่มเม่ือใด   แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   และมีก าหนดกี่วัน 
    ตามท่ีได้หารือและอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทย   มีสมาชิกท่านใด 
   เห็นเป็นอย่างอ่ืน  หรือไม่   ถ้ามีให้เสนอได้   ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เอกฉันท์เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ กำรจัดกิจกรรมกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ ำเภอขำมสะแกแสง 
ประธำน   -ตามท่ีมีการประชุมปรึกษาหารือการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ 

ขามสะแกแสง เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  255๘  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีข้อสรุปโดยรวมว่า  จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอขามสะแกแสงขึ้นในวันที่  2๖  กุมภาพันธ์  255๙  
ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   ต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยเจ้าภาพในปีนี้จะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  จึงขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่เด็ก 

มติที่ประชุม  -เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 
ระเบียบวำระท่ี  ๕ กำรจัดงำนมหกรรมโคงำมขำมสะแกแสง   ครั้งท่ี ๕  ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
ประธำน -ตามที่อ าเภอขามสะแกแสง  ได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมโค

งามขามสะแกแสง  ครั้งที่  ๕  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์  ส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร  ในวันศุกร์ที่   ๑๙  และเสาร์ที่  ๒๐  เดือน  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอขามสะแกแสง  ขอเชิญทุก
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  -เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวำระท่ี  ๖ กำรก ำหนดแผนออกประชำคม  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๙ 
ประธำน -เนื่องจากใกล้ถึงก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองเกษตร  จึงออกประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรได้ก าหนดออกประชาคม
ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 

วัน / เดือน / ปี ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ เวลำ สถำนที่ 
2  มีนาคม  2559 บ้านเมืองทอง 6 17.00 – 20.00 น. ศาลากลางบ้านเมืองทอง 
3  มีนาคม  2559 บ้านหนองโบสถ์ 7 09.00 – 12.00 น. ศาลากลางบ้านหนองโบสถ์ 
4  มีนาคม  2559 บ้านโนนต าหนัก 4 08.30 – 12.00 น. ศาลากลางบ้านโนนต าหนัก 
5  มีนาคม  2559 บ้านโนนเกษตร 5 17.00 – 20.00 น. ศาลากลางบ้านโนนเกษตร 
7  มีนาคม  2559 บ้านคูเมือง 2 17.00 – 20.00 น. ศาลาวัดบ้านคูเมือง 
8  มีนาคม  2559 บ้านตะโก 3 17.00 – 20.00 น. ศาลากลางบ้านตะโก 
9  มีนาคม  2559 บ้านหนองไผ่ 1 17.00 – 20.00 น. ศาลากลางบ้านหนองไผ่ 

 
มติที่ประชุม  -เอกฉันท์รับทราบและถือปฏิบัติ 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน 
ประธำน   -  ในระเบียบวาระนี้  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาหรือไม่   
   หากมี ให้เสนอได้  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธำน   -  เมื่อไม่มีเรื่องพิจารณาแล้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และ 
   ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลำ      1๑.๕๐   น. 
 

              รับรองถูกต้อง               ผู้จดรายงานการประชุม   
ลงชื่อ          ลงชื่อ จ.ส.ต.   
          (นางละม่อม    หวังปรุงกลาง)                (นรินทร์      ชูพันดุง) 
      ประธานสภา อบต. เมืองเกษตร                  เลขานุการสภา อบต. เมืองเกษตร 
           1๘   กุมภาพันธ์  255๙      1๘   กุมภาพันธ์  255๙ 
 

         คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     (ลงชื่อ)      
      (นายส าเนา   วนกลาง) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ๑๘  กุมภาพันธ์  255๙ 
  (ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ)  
   ( นายจวน  มีก าปัง)             ( นายสมชาย   ระบือพิณ) 

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           ๑๘  กุมภาพันธ์  255๙                         ๑๘  กุมภาพันธ์  255๙ 



 


