
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป( พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห8องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู8เข8าประชุม 
๑. นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
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.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๕.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 

ผู8ไม�มาประชุม 
1.นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
 

ผู8เข8าร�วมประชุม 
๑. นายสมบัติ เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายชาญยุทธ  โนนบุ   ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๖. นางสาวน้ําฝน  สืบเสน  หัวหน/าสํานักปลัด อบต. 
๗. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๘. นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๙. นายอานนท�  อะโรคา   เจ/าพนักงานธุรการ 
๑๐. นางสาวชงโค  หะพินรัมย�  ผช.เจ/าพนักงานพัสดุ 
๑๑. นางอนิศรา  เครืองรัมย�  ผช.เจ/าพนักงานธุรการ 
๑๒. นางสาวนิตยา  ทะเลิงรัมย�  จ/างเหมาจดมิเตอร�น้ํา 

 
/...นางสาวชุติมา 



๒ 

 

   
       

๑๓. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๔. นายศากวร  วิเศษนคร  ผช.นายช�างเขียนแบบ 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ  พะนุมรัมย� พนักงานท่ัวไป 
๑๖. นางสาวศุภลักษณ�  ตาไล  ผช.นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป( พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  เวลา 08.3๐ น. 
ณ  ห8องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา   08.30 น. 

เม่ือครบองค�ประชุมแล/ว  นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์        
ทําหน/าท่ีเปEนประธานท่ีประชุมฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล�าวเปGดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ8งการโอนย8ายพนักงานส�วนตําบล จํานวน 2 ราย      

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอแจ/งให/ทุกท�านว�าได/มีพนักงานย/ายเข/ามาใหม�จํานวน 2 ราย คือ 
    ประธานสภาฯ  ปลัด อบต. กับหัวหน/าสํานักปลัด อบต. ยังไงก็ขอเชิญแนะนําตัวเองนะครับ 
 
นายชาญยุทธ  โนนบุ   นายชาญยุทธ โนนบุ กล�าวแนะตัว พร/อมรับคําชี้แนะจากท�านสมาชิกทุกท�าน 
 ปลัด อบต.เมืองโพธิ์  

นางสาวน้ําฝน  สืบเสน  นางสาวน้ําฝน สืบเสน กล�าวแนะนําตัว พร/อมยินดีรับใช/ทุกท�านคะ 
หัวหน8าสํานักปลัด อบต.  

  1.2 แจ8งเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ลาออกจากตําแหน�ง   

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผมขอแจ/งให/ทุกท�านว�านายทองยศ  ทะยานรัมย� ส.อบต.เมืองโพธิ์ หมู�ท่ี 5 และ  
    ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาได/ลาออกจากตําแหน�งเลขานุการสภาฯ เนื่องจากสุขภาพไม�แข็งแรง 
    ผมขอมติท่ีประชุมครับ 

     มติท่ีประชุม   มติเห็นชอบด/วยคะแนนเสียง  14 เสียง ไม�เห็นชอบ  -  เสยีง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

  1.3 เลือกตั้งเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน  
ประธานสภาฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕54 ข/อ ๑๕ เม่ือประธานสภาท/องถ่ิน รองประธานสภาท/องถ่ิน

หรือเลขานุการสภาท/องถ่ินพ/นจากตําแหน�งก�อนครบอายุของสภาท/องถ่ิน ให/สภา
ท/องถ่ินเลือกประธานสภาท/องถ่ิน รองประธานสภาท/องถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ท/องถ่ิน แล/วแต�กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง ดังนี้ 

(๑) กรณีประธานสภาท/องถ่ิน หรือรองประธานสภาท/องถ่ิน ให/สภา
ท/องถ่ินเลือกประธานสภาท/องถ่ินหรือรองประธานสภาท/องถ่ินแทนตําแหน�งท่ีว�าง 

/...ภายในสิบห/าวัน 



๔ 

 

ภายในสิบห/าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง 
(2) กรณีเลขานุการสภาท/องถ่ิน ให/สภาท/องถ่ินเลือกเลขานุการสภา

ท/องถ่ินแทนตําแหน�งท่ีว�างในการประชุมสภาท/องถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต�วันท่ี
ตําแหน�งว�างลง 

เนื่องจากนายทองยศ ทะยานรัมย� ลาออกจากตําแหน�งเลขานุการสภาฯ 
เราจําเปEนต/องเลือกเลขานุการสภาคนใหม�  ขอเชิญเสนอคนท่ีเหมาะสมเพ่ือเปEน
เลขานุการสภาฯ  เชิญครับ 

นายทัศน� สอนบุญชู  ผมขอเสนอ นายชาญยุทธ โนนบุ ปลัด อบต.เมืองโพธิ์ ครับ   
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  นายทวีศักด์ิ สุขช�วย ส.อบต.หมู�ท่ี 5 และนายมานพ ทะเลิงรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 9  

รับรอง  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      มีสมาชิกท�านใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม�  ถ/าไม�มีก็ถือว�า นายชายยุทธ โนนบุ  
ประธานสภาฯ เปEนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า

ด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถ่ิน พ.ศ.2547 ข/อ ๑๔ ในการเลือก
ประธานสภาท/องถ่ิน รองประธานสภาท/องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท/องถ่ิน ถ/ามีการ
เสนอชื่อผู/สมควรได/รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให/ถือว�าผู/นั้นได/รับเลือก
ครับ 

         ท่ีประชุม  - รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล8ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ครั้งท่ี 1 ประจําป( ๒๕62 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เชิญท�านปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ คนใหม� ครับ 
    ประธานสภาฯ    

 นายชาญยุทธ โนนบุ   ผมขอให/สมาชิกสภาทุกท�านได/ตรวจสอบรายงานการประชุมไปพร/อมกัน 
   เลขานุการสภาฯ   นะครับ(อ�านรายงานประชุมจนจบ)  

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

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได/ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล/วเห็นว�าถูกต/องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปQ พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562   
ด/วยคะแนนเสียง    รับรอง  14 เสียง 

   ไม�รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

/...ระเบียบวาระ 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องญัตติและกระทู8 
   -ไม�มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 

4.1 พิจารณาร�างแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค�การบริหารส�วนตําบล   
      เมืองโพธิ์ 

นายชาญยุทธ โนนบุ   ครับ เดิมทีนั้นการจัดทําแผนพัฒนาท/องถ่ินนั้นจะเปEนห/วงเวลา 4 ปQ  
  เลขานุการสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได/รับหนังสือสั่งการให/ดําเนินการจัดทํา 

แผนพัฒนาท/องถ่ินตามรูปแบบแผนให/สอดคล/องกับแผนพัฒนาจังหวัดจะเปEนห/วง
 ระยะเวลาเปEน 5 ปQ กําหนดให/แล/วเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562  

ทุกท�านก็ได/รับฉบับร�างของแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์แล/วและได/ศึกษามาพอสมควรแล/ว มีท�านใดท่ีเห็นว�า
แผนนั้นควรแก/ไข หรือเพ่ิมเติมเพ่ือให/ข/อความในตัวแผนนั้นสมบูรณ� 
ก็ขอเชิญได/ครับ 

    ท่ีประชุม   รับทราบและไม�มีใครเสนอความคิดเห็นใดๆ 

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

ท่ีประชุม   -รับทราบ- 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  5  รื่องเพ่ือพิจารณาลงมติ 
5.1 พิจารณาเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท8องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
      ขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านพิจารณาตรวจสอบความถูกต/องของแผนฯ เรียบร/อย 
   ประธานสภาฯ   แล/ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต/องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก/ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� ถ/าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบร�างแผนพัฒนาท/องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
    ด/วยคะแนนเสียง    รับรอง  14 เสียง 

   ไม�รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 
 

/...ระเบียบวาระ 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  สําหรับเรื่องอ่ืนๆ นั้น เชิญเลยครับ  ท�านใดมีเรื่องเสนอ ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาฯ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ผมอยากสอบถามว�ารางระบายน้ําของหมู�ท่ี 9 นั้นท่ีอยู�ในข/อบัญญัติ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  จะได/ดําเนินการตอนไหน ผมขอฝากให/ทาง อบต.เมืองโพธิ์ได/ช�วยดูแลเก่ียวกับการ 

ซ�อมแซมไฟฟYา ประปาตามคําร/องท่ีได/เสนอมาด/วย อีกอย�างคือท่ีช�างไฟฟYาได/ซ�อม
ไฟส�องสว�างข/างทางได/ใช/สวิทปGด-เปGด แบบมือไม�ได/ใช/แบบอัตโนมัติ บางครั้งไม�มี
คนปGด  บางครั้งไม�มีคนเปGด ช�วยแก/ไขด/วยครับ 

นายประยอง วาทิรอยรัมย� ผมขอฝากให/ อบต.ช�วยแก/ไขปZญหาเก่ียวกับบัตรผู/พิการ ของ นางนานสลับรูป 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 6  กับนางเงิน ขอบคุณครับ 
 
 นายทัศน� สอนบุญชู  ผมขอฝากให/ทาง อบต.เมืองโพธิ์ได/ช�วยแก/ไขปZญหาน้ําท�วมในหมู�ท่ี 1 เพราะว�า  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ต�างคนต�างทมท่ีของตัวเอง  ทําให/น้ําในบางพ้ืนท่ีไม�สามารถไหลจนแห/งได/  
    อีกอย�างรางระบายน้ําของหมู�ท่ี 1 นั้นไหลลงมาข/าง อบต.ซ่ึงเปEนนาของชาวบ/าน  
    ซ่ึงเขาก็ไม�อยากให/ไหลมาเท�าไหร� ขอให/ อบต.ช�วยหาวิธีแก/ไขให/ด/วย  

มีคนจะอุทิศท่ีดินเพ่ือให/เปEนสาธารณะ มีวิธีการอย�างไร อีกอย�างคือ ท่ีเราได/รังวัด
ท่ีดินหนองทํานบแล/ว ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล/ว ขอบคุณครับ 

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  ผมขอชี้แจงทีละเรื่องนะครับเรื่องไฟส�องทาง ประปา ผมจะได/แจ/งเจ/าหน/าท่ี 
นายก อบต.เมืองโพธิ์  ดําเนินการจัดซ้ือเพ่ือแก/ไขปZญหาแล/วครับ เรื่องบัตรพิการสลับรูปกันนั้นผมจะ 

กําชับเจ/าหน/าอีกครั้ง การอุทิศท่ีดินนั้นขอให/ไปเอาเอกสารท่ีกองช�าง ครับ น้ําท�วม
หมู�ท่ี 1 นั้น ยังไงผมจะให/กองช�างไปสํารวจ ตรวจสอบอีกทีว�าเราควรจะดําเนินการ
ในทิศทางใด เรื่องรังวัดท่ีดินหนองทํานบนั้น เห็นเจ/าหน/าท่ีให/กระบวนการ
ประมาณ สองสามเดือน ท่ีดิน อบต.นั้นผมจะได/ยื่นเพ่ือขอรังวัดอีกครั้ง  จะวัด
พร/อมกันนั้น หนังสือฉบับเดียวกัน เปEนผืนใหญ�การรื้นถอน ปลูกสร/าง สิ่งก�อสร/าง
จะทําได/ยากเลยต/องแยกเพ่ือขอรังวัดครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญยุทธ โนนบุ   ครับ ผมขอชี้แจงในฐานะเจ/าหน/าท่ีงบประมาณเก่ียวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ�นั้น  
  เลขานุการสภาฯ  ผมจะดําเนินการให/รวดเร็วกว�านี้ ปZญหาน้ําท�วมนั้นเกิดจากการถมท่ีดินของ 

ชาวบ/าน  เราจําเปEนต/องมีข/อบังคับตําบลเก่ียวกับการถมท่ี  ถ/าเราไม�มีก็ไม�สามารถ
ท่ีจะไปบังคับใช/ ยังไงเราค�อยดําเนินการกันไป ผมพ่ึงผมยังไม�เข/าใจกับพ้ืนท่ีของเรา
เพราะแต�ละพ้ืนท่ีนั้นมีความต/องการท่ีต�างกัน ยังไงผมก็ขอให/ทุกท�านได/ชี้แนะด/วย
ครับ  ผมยินดีรับใช/ทุกท�านเพ่ือพัฒนาตําบลของเรา  ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 

/...นายประกอบ   



๗ 

 

 

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

เลิกการประชุม   เวลา 16.10 น. 

                          ลงชื่อ     นายชาญยุทธ  โนนบุ ผู/จดรายงานการประชุมฯ 
   ( นายชาญยุทธ  โนนบุ ) 

    เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

      ลงชื่อ      นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู/ตรวจรายงานการประชุมฯ 
   (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    
 
 


