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

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห5องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู5เข5าประชุม 
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.  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 

ผู5ไม�มาประชุม 

1.นายชาญยุทธ โนนบุ   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู5เข5าร�วมประชุม 
๑. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต. 
๔. นางสาวน้ําฝน  สืบเสน  หัวหน0าสํานักปลัดฯ 
๕. นางสาวชุติมา  โจจนาวรรณ  นักวิชาการศึกษา 
๖. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๗. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 
 
 
 

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

ทําหน0าท่ีเปFนประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปGดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ5งให5ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล5ว   
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ประจําเดือน ตุลาคม   

       ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2562  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เนื่องจากปลัดซ่ึงเปFนเลขานุการไม�ได0เข0าประชุมผมขอให0สมาชิกสภาทุกท�าน 
ประธานสภาฯ ได0ตรวจสอบรายงานการประชุมไปพร0อมกันนะครับ  เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน

พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่ง
อ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 24  ตุลาคม 2562 ด0วยคะแนนเสียง 
รับรองเปFนเอกฉันท�    

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาลงมติ 
-ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปGดประชุมครับ  
    ประธานสภาฯ  

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมอยากสอบถามหรืองานกีฬาจะมีแนวทางการดําเนินการอย�างไร 
    ส.อบต.หมุ�ท่ี 1  ผมเสนอให0จัดช�วงวันท่ี 28 - 30 ธันวาคม เนื่องจากเยาวชนท่ีทํางานอยู� 
    ต�างจังหวัดจะได0มีส�วนร�วมด0วย 

นางสาวชุติมา โรจนาวรรณ คะ เรื่องการจัดงานกีฬาประจําตําบลนั้น เบ้ืองต0นนั้นดิฉันคิดว�า เราต0องดูความ 
     นักวิชาการศึกษา  พร0อมของสถานท่ีเพราะว�าตอนนี้สนามโรงเรียนวัดบ0านเมืองโพธิ์อยู�ในช�วงปรับปรุง 

อยู� ตอนนี้เอาเปFนว�าเราเลือกประเภทกีฬาก�อนว�ามีอะไรบ0าง จะได0เตรียมโครงการ 
การจัดงานว�าจะดําเนินการอย�างไร ท้ังนี้ต0องสอบถามท�านปลัดอีกที วันเวลานั้น
ทาง อบต.เมืองโพธิ์จะได0ไปประสานงานกับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งว�าจะขอใช0
สถานท่ีในวัน เวลาราชการได0หรือไม� และสนามจะเสร็จทันเวลาหรือไม� 

นายทวีศักด์ิ  สุขช�วย    ผมเสนอให0มี 3 ชนิดกีฬา คือ  ฟุตบอล 7 คน(ชาย) เปFนของสูงอายุ   
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 5  ฟุตซอลเยาวชน(ชาย) และวอลเล�ย�บอลหญิง ครับ 

    /...นางสาวชุติมา 
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นางสาวชุติมา โรจนาวรรณ กีฬามี 3 ชนิด ยังไงดิฉันจะได0ไปคํานวณเก่ียวค�าใช0จ�ายมาเสนอต�อไป 
     นักวิชาการศึกษา 

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  เก่ียวกับสนามนั้นเราไม�สามารถนํางบประมาณของเราไปดําเนินการให0โรงเรียนได0 
    นายก อบต.   จําเปFนต0องมองในจุดนี้ด0วย  ขอบคุณครับ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  ยังไงเราต0องรอความชัดเจนเก่ียวกับสนามก็แล0วกัน  
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 9 

นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย� ผมก็เห็นว�าควรดูความเปFนไปได0ของสนามก�อน 
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 1   

นายสุเมธ  ดาราคํา  ผมขอแจ0งให0ทุกท�านช�วยประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภาษีตัวใหม�ท่ีมาแทนท่ี  
รอง ปลัด อบต.   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท0องท่ี เปลี่ยนมาเปFนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร0าง   

ซ่ึงมีการบังคับใช0เริ่ม ต้ังแต� 1 มกราคม 2563 นี้ ซ่ึงจะมีหน�วยงานออกสําเร็จ 
เพ่ือนํามาประเมินค�าภาษีเร็วๆนี้ ขอบคุณครับ 

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  เก่ียวกับการท่ีผมได0เข0าร�วมประชุมกับทางจังหวัดนั้น  ทางจังหวัดกําชับให0ทาง 
    นายก อบต.   หน�วยงานของรัฐเน0นการพัฒนาโครงน้ําใต0ดิน ซ�อมแซมถนนทางหลวง  

โครงการท�องเท่ียวต�างๆ พร0อมท้ังขุดเจาะบ�อบาดาลเพ่ือรองรับการแก0ไขปYญหา 
ภัยแล0งในปZต�อไป  

นางสาวน้ําฝน สืบเสน  เรื่อง เงินเศรษฐกิจชุมชนหมู�ท่ี 8 นั้นได0ผ�านการประชาคมเรียบร0อยหรือยังคะ 
 หัวหน5าสํานักปลัดฯ  ดิฉันจะนําเสนอเพ่ือทําสัญญาต�อไป และอยากให0ทุกท�านได0ช�วยแจ0งเก่ียวกับ 

เงินสงเคราะห�เด็กแรกเกิดให0มาลงทะเบียนให0ครบถ0วน 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย�  มีชาวบ0านฝากมาสอบถามคือแม�ของเด็กแรกเกิดเปFนครู แต�เด็กอยู�กับตายาย  
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 9  มีสิทธิ์ได0หรือเปล�าครับ 

นางสาวน้ําฝน สืบเสน  ไม�ได0คะ เกณฑ�คือรายได0ต่ํากว�าหนึ่งแสนบาท 
 หัวหน5าสํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /...นายประกอบ   
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือเปล�า ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปGดประชุมครับ  
    ประธานสภาฯ     

เลิกการประชุม  เวลา  11.55  น. 

                              ลงชื่อ         นายเสกสรร  เพ็ชรศรี  ผู0บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                     (นายเสกสรร  เพ็ชรศรี ) 

                    ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 

                   
    ลงชื่อ       นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู0ตรวจรายงานการประชุม     
                                                        (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

                      ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 


