
 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕61 

เมื่อ วันจันทร� ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห7องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู7เข7าประชุม 
๑. นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๓. นายทัศน�  สอนบุญชู   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๑ 
๔. นายพรเพชร  แก/วพินึก  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๕. นายเอียน  ทะยานรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๒ 
๖. นายวินัย  ทะลายรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๗. นายสายรุง  แสนกล/า   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 
๘.  นายมานพ  ไขแสง    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๔ 
๙.  นายทองยศ  ทะยานรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๐.  นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๑.  นายประยอง  วาทิรอยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๖ 
๑๒. นายสงบ  ชัยศิริ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๓.  นายบุญร�วม  ชิวรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๔.  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
๑๕.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๖.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๗. นายบุญมี  เครืองรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู7ไม�มาประชุม 
-ไม�มี- 

ผู7เข7าร�วมประชุม 
๑. นายประพันธ�  ทยานรัมย�  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นางชุติมณี  อะพรรัมย�  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๕. นายเพลิน  วิเศษสิทธิ์   จ/างเหมาขับรถ 1669 
๖. นายประยุทธ  ไชยโย   ผอ.กองช�าง 
๗. นายบรรยวัสถ�  หงษ�จันอัด  หัวหน/าสํานักปลัด 
๘. นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๙. นางศุภลักษณ�  ตาไล   ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นางนรินทร�นิภัทร  อะโรคา  ผช.เจ/าพนักงานธุรการ 
๑๑. นางสาวรักษิณา  กล/าแข็ง  ผช.เจ/าพนักงานจัดเก็บรายได/ 

 
 



 

๑๒. นางสาวกนกวรรณ   พะนุมรัมย� พนักงานท่ัวไป 
๑๓. นายคณพศ มีแยบ   ผช.เจ/าพนักงานธุรการ 
๑๔. นางอนิศรา  เครืองรัมย�  ผช.เจ/าพนักงานธุรการ 
๑๕. นางสาวชงโค  หะพินรัมย�  ผช.เจ/าพนักงานพัสดุ 
๑๖. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต. 
๑๗. นางสาวชุติมา  โรจนวรรณ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๘. นางสาวพรพรรณา  แกล/วกล/า  ผอ.กองการศึกษา 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕61 

เมื่อ วันจันทร� ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา 08.3๐ น. 
ณ  ห7องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา   08.30 น. 

เม่ือครบองค�ประชุมแล/ว  นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์        
ทําหน/าท่ีเปEนประธานท่ีประชุมฯ ได/กล�าวเปGดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ไม�มี 
       ประธานสภาฯ   

       ท่ีประชุม  - รับทราบ-   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล7ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  

ครั้ง 2 ประจําป) ๒๕60 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/อ�านรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2  

ประจําปK ๒๕60  ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร/อมๆกัน เชิญครับ  

นายบุญมี  เครืองรัมย�   อ�านรายงานการประชุมให/สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟRงและตรวจรายงานการประชุมไปด/วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได/ฟRงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภาฯ   ท่ีแล/ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต/องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก/ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได/ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล/วเห็นว�าถูกต/องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปK พ.ศ.๒๕60 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560   
ด/วยคะแนนเสียง    เห็นชอบ  13 เสียง 

   ไม�เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

  ไม�อยู�ท่ีประชุม 2 คน นายพรเพชร  แก/วพินึก ส.อบต.หมู�ท่ี 2 นายแสวง ฦาชา ส.อบต.หมู�ท่ี 9   
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๓  
   



 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ เพ่ือพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป) 2561    

      และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป) 2562 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
     ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ข/อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปK ระยะเวลาและ  
    วันเริ่มต/นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปKของแต�ละสมัยในปKนั้น วันเริ่มสมัย 
    ประชุมสามัญประจําปKของปKถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปK
    สมัยแรกของปKถัดไป ให/ประธานสภาท/องถ่ินปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปK 
    สมัยแรกของแต�ละปK โดยให/นําความในข/อ ๑๑ มาใช/บังคับโดยอนุโลม 
    ข/อ 10(๓) สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล ให/สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
    กําหนดว�า ปKนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปKก่ีสมัย แต�ละสมัยในปKนั้นจะเริ่ม 
    เม่ือใด แต�ละสมัยในปKนั้นมีกําหนด ก่ีวัน กับให/กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
    สามัญประจําปKสมัยแรกของปKถัดไปและมีกําหนดก่ีวันการกําหนดสมัยประชุมและ
    วันประชุมให/เปEนไปตามท่ีกฎหมายว�าด/วยองค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินนั้นกําหนด 

     ขอให/สมาชิกทุกท�าน ช�วยกันพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองค�การ 
    บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ว�าจะมีการประชุมก่ีสมัย ในปK พ.ศ. ๒๕60 และวันเริ่ม
    ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรกของปK พ.ศ. ๒๕61  

นายทัศน�  สอนบุญชู  กระผมขอเสนอให/มีสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําปK ๒๕61  ให/มี ๔ สมัย  
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 1  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK 2562 โดยกําหนด ดังนี้ 
    1. สมัยท่ี 2 ประจําปK 2561 ระหว�างวันท่ี 5–19 เมษายน พ.ศ.๒๕61        
           ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

      2. สมัยท่ี 3 ประจําปK 2561 ระหว�างวันท่ี 6–20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให/มี 
                ระยะเวลา ๑๕ วัน 

3. สมัยท่ี 4 ประจําปK 2561 ระหว�างวันท่ี 17–31 ตุลาคม พ.ศ. 2561   ให/มี     
   ระยะเวลา ๑๕ วัน 

    4. สมัยแรก ประจําปK ๒๕62 ระหว�างวันท่ี 7–21 มกราคม พ.ศ.2562          
        ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดเสนอเปEนอย�างอ่ืนอีกไหมครับ เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯ      
    ประธานสภาฯ  ท�านใดเสนอเปEนอย�างอ่ืน ผมขอให/ลงมติครับ 

    มติท่ีประชุม    หลังจากพิจารณาแล/วเห็นชอบด/วยคะแนนเสียง  
       เห็นชอบ  15 เสียง 

   ไม�เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

/กําหนดให/มี 

   กําหนดให/มีสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปK ๒๕61 มี ๔ สมัย และสมัยสามัญ     
   สมัยแรก ประจําปK 2562 ดังนี้ 



 

   1. สมัยท่ี 2 ประจําปK 2561 ระหว�างวันท่ี 5–19 เมษายน พ.ศ.๒๕61         
                ให/มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

     2. สมัยท่ี 3 ประจําปK 2561 ระหว�างวันท่ี 6–20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให/มี  
               ระยะเวลา ๑๕ วัน 

3. สมัยท่ี 4 ประจําปK 2561 ระหว�างวันท่ี 17–31 ตุลาคม พ.ศ. 2561   ให/มี     
    ระยะเวลา ๑๕ วัน 

    4. สมัยแรก ประจําปK ๒๕62 ระหว�างวันท่ี 7–21 มกราคม พ.ศ.2562           
       ให/มีระยะเวลา ๑๕  

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   ขณะนี้เวลา 12.00 น พักเท่ียงรับประทานอาหารแล/วเข/าร�วมประชุมสภาฯ  
   ประธานสภาฯ   เวลา 13.00 น. 

ท่ีประชุม   -รับทราบ- 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  สําหรับเรื่องอ่ืนๆ นั้น เชิญเลยครับ  ท�านใดมีเรื่องเสนอ ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาฯ 

นายบุญมี เครืองรัมย�  ผมมีเรื่องชี้แจงเก่ียวกับตลาดซ่ึงปRจจุบันนี้ รัฐบาลอยากให/ทุกตําบลมีตลาดกลาง 
เลขานุการสภาฯ   ประจําหมู�บ/านเพ่ือจะได/เปEนท่ีสําหรับประชาชนท่ัวไปจะได/นําสินค/ามาซ้ือขาย 

แลกเปลี่ยนตอนนี้ตําบลเรายังไม�มีสถานท่ีจะดําเนินการ กําลังหาสถานท่ีอยู� 

นางสาวพรพรรณา แกล7วกล7า ดิฉันเรื่องหนึ่งคือต/องขอขอบคุณทุกท�านท่ีได/ให/ความร�วมมือเก่ียวกับ 
ผอ.กองการศึกษา การจัดงานว�าวจนผ�านไปได/ด/วยดี อีกเรื่องเก่ียวกับเอกสารต�างๆ ขอให/ทุกท�านช�วย

ดําเนินการให/ด/วย เพ่ือจะได/ส�งใช/เงินยืมต�อไป 

นายประยุทธ ไชยโย ผมขอชี้แจงเก่ียวกับประปาหมู�บ/านหมู�ท่ี 4 นั้นใช/งานได/แล/ว ส�วนหมู�ท่ีสองนั้น 
       ผอ.กองช�าง   กําลังดําเนินการแก/ไขเก่ียวกับท�อประปาเนื่องจากท�อของโครงการประชารัฐใช/งาน 

กับระบบประปาเรายังไม�ได/ ขณะนี้ อบต.เมืองโพธิ์กําลังจะดําเนินการโครงการ
ถนนดินโดยลงหินคลุก หมู�ท่ี 3 และก็โครงการวางท�อระบายน้ําหมู�ท่ี 6 ครับ 

   นายสุเมธ  ดาราคํา  ผมขอชี้แจงเก่ียวกับงบรับจ�ายของ อบต. ณ 30 กันยายน 2560 ซ่ึงเอกสาร      
     รองปลัด อบต.  อยู�ในมือของทุกท�านแล/ว ขอให/ทุกท�านช�วยเปGดดูตามนะครับ (ชี้แจงจนจบ) 
 

 

 

นายบรรยวัถส� หงษ�จันอัด ผมขอชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนหมู�บ/านละสองหม่ืน ซ่ึงหมู�บ/านจะต/องมีแผนหมู�บ/าน 
      หัวหน7าสํานักปลัด  แล/วเสนอมาขอเงินอุดหนุนมายัง อบต. จะต/องเปEนโครงการเก่ียวกับ 



 

สาธารณะสุขตามพระราชดําริ ยังไงจะให/เจ/าหน/าท่ีได/ออกสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู�บ/านอีกทีแล/วค�อยเสนอมาขอเงินอุดหนุน  ทางองค�การบริหารส�วน
ตําบลจะได/เพ่ิมเติมแผนต�อไป ตอนนี้เงินได/ถูกส�งมาแล/วพร/อมท่ีจะใช/จ�ายแต�ต/อง
รอกระบวนการต�างๆครับ  

  นายทวีศักดิ์  สุขช�วย  ผมอยากให/ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/ช�วยดําเนินการซ�อมแซม 
      ส.อบต.หมู�ท่ี 5  ถนนท่ีตามแนวคลองท่ีขาดไม�สามารถสัญจรผ�านไปมาได/ครับ ขอบคุณครับ 

    นายมานพ  ไขแสง  ผมอยากให/ทาง อบต.ช�วยดําเนินการซ�อมแซมถนนเข/าซอยในหมู�บ/าน 
      ส.อบต.หมู�ท่ี 4 

  นายมานพ ทะเลิงรัมย�  ผมอยากให/ผู/บริหารช�วยเก่ียวกับโครงการท่ีได/กันเงินไว/แล/วให/เร�งดําเนินการ  
 ส.อบต.หมู�ท่ี 9 เพ่ือแก/ไขปRญหาความเดือดร/อนของประชาชน ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมก็ขอปGดประชุม     
    ประธานสภาฯ  สภาฯ ครับ 

เลิกการประชุม   เวลา 15.30 น. 

                          ลงชื่อ    นายบุญมี  เครืองรัมย� ผู/จดบันทึกการประชุมฯ 
   ( นายบุญมี  เครืองรัมย� ) 

    เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

      ลงชื่อ      นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู/ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
  (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                               ลงชื่อ    นายทัศน�    สอนบุญชู   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายทัศน�    สอนบุญชู) 

 สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 

 
ลงชื่อ นายมานพ  ทะเลิงรัมย�     กรรมการ               ลงชื่อ   นายวินัย  ทะลายรัมย�      กรรมการและเลขานุการฯ 
          (นายมานพ  ทะเลิงรัมย�)                                    (นายวินัย  ทะลายรัมย�)                              
สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙   สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี 3    


