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

วันที่ 24 เดือน ตุลาคม 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. นายมานพ  ไขแสง    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๔ 
๘.  นายทองยศ  ทะยานรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๙.  นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๕ 
๑๐.  นายประยอง  วาทิรอยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๖ 
๑๑.  นายบุญร�วม  ชิวรัมย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
๑๒.  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๘ 
๑๓.  นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๔.  นายแสวง  ฦาชา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๙ 
๑๕.  นายชาญยุทธ โนนบุ   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู3ไม�มาประชุม 

1.นายสงบ  ชัยศิริ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๗ 
2.นายสายรุง  แสนกล0า   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี ๓ 

ผู3เข3าร�วมประชุม 
๑. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต. 
๔. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 

/...เริ่มประชุม 



2 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
เม่ือครบองค�ประชุมแล0ว  นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์         

ทําหน0าท่ีเป@นประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปBดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล3ว   
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ประจําเดือน กันยายน   

       ลงวันท่ี  9  กันยายน 2562  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เชิญท�านปลัด อบต. เลขานุการสภา ครับ 
    ประธานสภาฯ    

 นายชาญยุทธ โนนบุ   ผมขอให0สมาชิกสภาทุกท�านได0ตรวจสอบรายงานการประชุมไปพร0อมกัน 
   เลขานุการสภาฯ   นะครับ(อ�านรายงานประชุมจนจบ)  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 9  กันยายน 2562 ด0วยคะแนนเสียง 
รับรอง  14 เสียง ขาดประชุม 2 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือพิจารณาลงมติ 
4.1 พิจารณาคัดเลือกตัวแทน ส.อบต. เปAน คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร 
      ส�วนตําบลเมืองโพธิ์  จํานวน 3 คน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เชิญเจ0าหน0าท่ีครับ 
    ประธานสภาฯ 

นายเสกสรร เพ็ชรศรี  ครับ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก�าได0หมดเวลาลงแล0ว  เพ่ือให0เป@นไปตามระเบียบ 
  ผช.นักวิเคราะห�ฯ   กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการจัดแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน  

พ.ศ.2548 (แก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561) ได0กําหนดให0คณะกรรมการ
อยู�ในวาระคราวละ 4 ปQ เดิมนั้นอยู�คราวละ 2 ปQ ท้ังคณะกรรมการพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบล ท้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบล ซ่ึงทาง อบต.เมืองโพธิ์ได0ขอให0ทางสภาเสนอชื่อตัวแทนท้ังสอง
คณะฯ อย�างละ 3 ท�าน ขอบคุณครับ 

  /...นายประกอบ   
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเสนอ ตัวแทน ส.อบต. เป@น คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร 
     ประธานสภาฯ  ส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 1 ครับ  

นายมานพ  ไขแสง   ผมขอเสนอ นายทัศน�  สอนบุญชู  ส.อบต.หมู�ท่ี 1 ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 4  ผู0รับรอง    1.นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย  ส.อบต.หมู�ท่ี 5 
      2.นายวินัย  ทะลายรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 3  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายทัศน�  สอนบุญชู  ส.อบต.หมู�ท่ี 1 เป@นคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร 
   ส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 1 เนื่องจากมีเสนอเพียงคนเดียว 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเสนอ ตัวแทน ส.อบต. เป@น คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร 
     ประธานสภาฯ  ส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 2 ครับ  

นายพรเพชร  แก3วพินึก   ผมขอเสนอ นายบุญร�วม ชิวรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 7 ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 2  ผู0รับรอง    1.นายเอียน  ทะยานรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 2 
      2.นายทัศน�  สอนบุญชู  ส.อบต.หมู�ท่ี 1  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายบุญร�วม ชิวรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 7 เป@นคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร 
   ส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 2  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเสนอ ตัวแทน ส.อบต. เป@น คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร 
     ประธานสภาฯ  ส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 3 ครับ  

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�   ผมขอเสนอ นายทองยศ  ทะยานรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 5 ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 9  ผู0รับรอง    1.นายแสวง  ฦาชา  ส.อบต.หมู�ท่ี 9 
      2.นายทัศน�  สอนบุญชู  ส.อบต.หมู�ท่ี 1  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0นายทองยศ ทะยานรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 5 เป@นคณะกรรมการพัฒนาองค�การ 
บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 3  
 
 
 
 

/…4.2 พิจารณา 
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4.2 พิจารณาคัดเลือกตัวแทน ส.อบต. เปAน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  จํานวน 3 คน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเสนอ ตัวแทน ส.อบต. เป@น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
     ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 1 ครับ  

นายทองยศ  ทะยานรัมย�  ผมขอเสนอ นายวินัย  ทะลายรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 3 ครับ 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 5  ผู0รับรอง    1.นายพรเพชร  แก0วพินึก  ส.อบต.หมู�ท่ี 2 
      2.นายเอียน  ทะยานรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 2  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายวินัย  ทะลายรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 3 เป@นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 1 เนื่องจากมีเสนอเพียงคนเดียว 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเสนอ ตัวแทน ส.อบต. เป@น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
     ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 2 ครับ  

นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย� ผมขอเสนอ นายมานพ  ทะเลิงรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 9 ครับ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ผู0รับรอง    1.นายวินัย ทะลายรัมย�  ส.อบต.หมู�ท่ี 3 
      2.นายทัศน�  สอนบุญชู  ส.อบต.หมู�ท่ี 1  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายมานพ  ทะเลิงรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 9 เป@นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 2  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเสนอ ตัวแทน ส.อบต. เป@น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
     ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 3 ครับ  

นายมานพ ทะเลิงรัมย�  ผมขอเสนอ นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 1 ครับ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  ผู0รับรอง    1.นายมานพ  ไขแสง  ส.อบต.หมู�ท่ี 4 
      2.นายประยอง  วาทิรอยรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 6  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอท�านอ่ืนอีกหรือเปล�า  เม่ือไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให0 นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 1 เป@นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลส�วนตําบลเมืองโพธิ์ คนท่ี 3  

   

  /…4.3 รายงานสถานะ 
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4.3 รายงานสถานะการเงินขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  
นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญเจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบครับ 
     ประธานสภาฯ 

   นายสุเมธ  ดาราคํา  ผมขอรายงานสถานะการเงินของเราคร�าวๆ ก�อนเนื่องจากตอนนี้ยังไม�ได0 
     รองปลัด อบต.  ปBดงบในระบบมือให0แล0วเสร็จ (ชี้แจงสถานะการเงินจนจบ) ยังไงทาง  

อบต.เมืองโพธิ์จะนําเข0าท่ีประชุมสภาสมัยสามัญครั้งต�อไป ขอบคุณครับ 

      ท่ีประชุม  -รับทราบ- 

4.4 รายงานประมวลจริยธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภา อบต.เมืองโพธิ์และผู3บริหาร 
 
นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ เชิญท�านปลัดฯครับ 
     ประธานสภาฯ 

นายชาญยุทธ  โนนบุ  ประมวลจริยธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภา อบต.เมืองโพธิ์และผู0บริหาร 
   ปลัด อบต.   เป@นหลักแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของข0าราชการทางการเมืองโพธิ์  ยังไงผม 

จะนําเข0าท่ีประชุมสภาฯ สมัยสามัญครั้งต�อไป ขอบคุณครับ 

     ท่ีประชุม  -รับทราบ- 

  4.5 แจ3งการเปล่ียนแปลงการจัดเก็บภาษี 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เชิญเจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบ ครับ 
     ประธานสภาฯ 

นายสุเมธ  ดาราคํา  ผมขอแจ0งให0ทราบว�าภาษีบํารุงท0องท่ีกับภาษีโรงเรือนและท่ีดินนั้นต�อไป 
  รองปลัด อบต.   ได0ถูกยกเลิกแล0วเริ่มจาก 1 มกราคม 2562 ไม�มีการจัดเก็บอีกต�อไปโดย 

เปลี่ยนเป@นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร0าง  ซ่ึงขณะนี้องค�การบริหารส�วนตําบล 
เมืองโพธิ์กําลังดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีให0แล0วเสร็จเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร0างต�อไป ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปBดประชุมครับ  
    ประธานสภาฯ     

เลิกการประชุม  เวลา  11.55  น. 

 

                              ลงชื่อ         นายชาญยุทธ  โนนบุ  ผู0รายงานการประชุมฯ 
                    ( นายชาญยุทธ  โนนบุ ) 

                    เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

                   
    ลงชื่อ       นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู0ตรวจรายงานการประชุม     
                                                        (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

                      ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 


