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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห3องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู3เข3าประชุม 
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  แก0วพินึก  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  แสนกล0า   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.  นายบุญร�วม  ชิวรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๓.  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
๑๔.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๕.  นายชาญยุทธ โนนบุ   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู3ไม�มาประชุม 

1.นายสงบ  ชัยศิริ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
2.นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 

ผู3เข3าร�วมประชุม 
๑. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

เม่ือครบองค�ประชุมแล0ว  นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์         
ทําหน0าท่ีเป?นประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปAดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล3ว   
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  การประชุมวันนี้เป?นการประชุมประจําเดือนครั้งแรกของสภา อบต.เมืองโพธิ์ 
ประธานสภาฯ เพ่ือเป?นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ แก0ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 ให0มีการประชุมสภาอย�างน0อย
เดือนละหนึ่งครั้ง เป?นการประชุมเพ่ือรวบรวมปKญหา ข0อเสนอแนะพร0อมท้ังร�วมคิด
ร�วมแก0ไขปKญหาต�างๆ มีท�านใดเสนอเชิญครับ 

นายพรเพชร แก3วพินึก  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการซ�อมแซมถนนเส0น  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 2 ซอยข0างท�าข0าวเมืองโพธิ์กับเส0นทางเข0าประปาหมู�ท่ี 2 โดยการลงหินคลุก 
 ขอบคุณครับ 

นายวินัย ทะลายรัมย�  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการซ�อมแซมถนน  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 3  ซอยบ0านนายสินด0วยครับ น้ําท�วมขังตลอดช�วงนี้ ขอบคุณครับ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการซ�อมแซมถนน  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 9 โดยเอาหินคลุกไปลงตรงทางเข0าประปาหมู�ท่ีเก0า เดิมทีมีหินคลุกอยู�แต�เนื่องจาก

ตอนท่ีขุดสระดินทัพถมเลยสัญจรไปมาลําบาก รางระบายน้ําท่ีผมเคยเสนอมาตรง
บ0านนายปรึกนั้น เป?นความเดือดร0อนมากสําหรับหมู�ท่ี 9 ผมเคยเสนอปKญหาเรื่องนี้
โดยตลอดแต�ยังไม�ได0รับการแก0ไข ขอฝากท�านผู0บริหารกับท�านปลัดด0วยยังไง
โครงการของหมู�ท่ี 9 ให0เลือกพิจารณาโครงการนี้ก�อน เรื่องการฉีดพ�นยุงปQองกัน
แก0ไขปKญหาโรคไข0เลือดออกเหมือนว�ายุงไม�ตาย ขอบคุณครับ ซอยข0างท�าข0าวเมือง
โพธิ์กับเส0นทางเข0าประปาหมู�ท่ี 2 โดยการลงหินคลุก ขอบคุณครับ 

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ช�วยดําเนินการเปAดท�อให0น้ําไหลเข0าหากันได0 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ระหว�างสระประปาหมู�ท่ี 1 กับหนองทํานบช�วงนี้น้ําเยอะไม�อยากให0ไหลท้ิงไป            
    และอยากสอบถามสัจจะวันละบาท ดําเนินการถึงไหนแล0ว  

นายทองยศ ทะยานรัมย�  ผมอยากสอบถามว�าน้ําท�วมสามแยกหมู�ท่ี 1 กับหมู�ท่ี 5 ดําเนินการอย�างไร 
ส.อบต.หมู�ท่ี 5  
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นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย� ผมอยากเสนอให0ช�วยดําเนินการในข0อบัญญัติในการขุดลอกทําความสะอาด  
 ส.อบต.หมู�ท่ี 1 รางระบายน้ําในเขตตําบลเมืองโพธิ์เพ่ือจะได0แก0ไขปKญหาไข0เลือดออกท่ีกําลัง

ระบาดอยู�ในขณะนี้ ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์  สุขช�วย  ผมอยากสอบถามเรื่องไฟส�องทางท่ีได0ยื่นคําร0องมาแล0วไปถึงไหนแล0ว 
ส.อบต.หมู�ท่ี 5 

นายมานพ  ไขแสง  ผมขอให0 อบต.เมืองโพธิ์ ช�วยนําหินคลุกไปใส�ตรงจุดท่ีถนนขาดเพ่ิมเพราะว�า 
ส.อบต.หมู�ท่ี 4 มันยุบลงไปรถเล็กสัญจรลําบาก 
 

นายชาญยุทธ  โนนบุ  ครับ ก�อนอ่ืนผมต0องขอชี้แจงเก่ียวกับคําร0องท่ีทางสมาชิกได0ส�งคําร0องมานั้น 
ปลัด อบต./เลขานุการฯ ผมได0ส�งเรื่องไปให0แต�ละส�วนท่ีรับผิดชอบแล0ว และอยากขอให0ส�งคําร0องมาอีกครั้ง

เพราะว�าช�วงนี้งานซ�อมประปา ซ�อมไฟส�องทาง เข0ามาเยอะพอสมควรแล0วผมจะได0
แจ0งให0เจ0าหน0าท่ีดําเนินการต�อไป ส�วนเรื่องปKญหาความเดือดร0อนของชาวบ0านแต�
ละหมู�นั้น  ผมอยากให0แนบประชาคมหมู�บ0านด0วยนะพร0อมกับคําร0องเพ่ือทาง
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์จะได0ให0กองช�างออกสํารวจหาวิธีดําเนินการ
แก0ไขปKญหาต�อไป  ผมอยากสอบถามเก่ียวประชาชนท่ีจะมาปลูกต0นไม0ในวันท่ี    
11 กันยายน นั้นไม�ทราบว�าได0เยอะหรือเปล�าอยากให0ช�วยๆกัน เป?นงานจิตอาสา 
พัฒนาภูมิทัศน�บ0านเรา ทาง อบต.ได0แจ0งไปทางโรงเรียนวัดบ0านเมืองโพธิ์ อําเภอ  
กํานัน ผู0ใหญ�บ0าน พร0อมชาวบ0านขอความร�วมมือในการปลูกต0นไม0ในครั้งนี้ ยังไงก็
อยากให0ประชาชนมารวมตัวกันในวันท่ี 11 กันยายน เวลา 08.30 น. อาจจะเช0า
หน�อยนะครับ ส�วนเรื่องอบรมนั้นท่ีว�าจะส�งไปนั้น  เม่ือพิจารณาแล0วใช0งบประมาณ
ค�อนข0างสูง ยังไงผมจะนําเสนอหน�วยงานอ่ืนจัดอบรมท่ีค�าใช0จ�ายไม�ค�อยสูงมากนัก  
ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ ขอแจ0งให0ทราบเก่ียวกับการประชุมประจําเดือน 
    ประธานสภาฯ   ของเรา  ผมว�าจะเชิญประชุมในวันท่ี 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  

แล0วผมจะแจ0งเป?นหนังสืออีกครั้งหนึ่งถ0าไม�มีอะไร ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปAด
ประชุมครับ  

เลิกการประชุม  เวลา  11.3๐  น. 

                             ลงชื่อ         นายชาญยุทธ  โนนบุ  ผู0รายงานการประชุมฯ 
                ( นายชาญยุทธ  โนนบุ ) 

       เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

                   
    ลงชื่อ        นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผู0ตรวจรายงานการประชุม     
                                              (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 


