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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  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  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 
๑๗. นายชาญยุทธ โนนบุ   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู7ไม�มาประชุม 
   -ไม�มี- 

 
ผู7เข7าร�วมประชุม 

๑. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๖. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๗. นางสาวกนกวรรณ  พะนุมรัมย� พนักงานจ0างท่ัวไป 
๘. นางศรีแพร  สวัสด์ิรัมย�  คนสวน 
๙. นางสาวชงโค  หะพินรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าพนักงานพัสดุ  
๑๐. นางสาวพิจิตรา  พนานรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบันทึกข0อมูล 

/...11.นางสาวน้ําฝน 
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๑๑. นางสาวน้ําฝน  สืบเสน  หัวหน0าสํานักปลัด อบต. 
๑๒. นางสาวนรินทร�นิภัทร  ทองทา  ผช.เจ0าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นวก.ชํานาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

เม่ือนายชาญยุทธ โนนบุ เลขานุการฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญ นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปFนประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปGดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล7ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 
ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 เม่ือ วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0อ�านรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3  

ประจําปI ๒๕62  เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ให0สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร0อมๆ กัน เชิญครับ  

  
นายชาญยุทธ  โนนบุ  อ�านรายงานการประชุมให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟOงและตรวจรายงานการประชุมไปด0วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได0ฟOงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําปI พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ผู0เข0าร�วมประชุม 
16 คน โดยมีมติรับรองเปFนเอกฉันท� 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติและกระทู7 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 
 ไม�มี 
 
 
 
           /...ระเบียบวาระท่ี 5   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาลงมติ 
5.1 พิจารณาร�างข7อบัญญัติ อบต.เมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 
      ขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 

พิจารณาในวาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง 
ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ได0เสนอร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์     
ประธานสภาฯ   เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562       
    เพ่ือให0สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ พิจารณาในวาระท่ี 1   
    ข้ันรับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง 

ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  ขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
เมืองโพธิ์ได0แถลงหลักการและเหตุผลเพ่ือให0สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
เมืองโพธิ์ได0พิจารณาดําเนินการต�อไป 

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   ได0แถลงหลักการและเหตุผลให0สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ทราบ
นายก อบต.เมืองโพธิ์  หลักการและเหตุผลในการเสนอร�างข0อบัญญัติดังต�อไปนี้ (นายสมบัติ เถลิงรัมย� 

ได0ชี้แจงหลักการและเหตุผล จนจบ) 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   ตามข0อ 45 ญัตติร�างข0อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลต0องพิจารณาเปFนสาม 
    ประธานสภาฯ   วาระ แต�ท่ีประชุมสภาจะอนุมัติให0พิจารณา 3 วาระรวดก็ได0 การพิจารณาวาระ   
    ท่ี 2 ให0ท่ีประชุมสภาเปFนคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภาฯ  

มติท่ีประชุม   -รับทราบและมีมติพิจารณาอนุมัติให0พิจารณาสามวาระรวดเดียวด0วยคะแนนเสียงเปFนเอกฉันท� 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   ตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ชี้แจงและแถลงหลักการและ    
    ประธานสภาฯ   เหตุผลประกอบร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง 

ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562   มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดท่ีจะ อภิปราย ซักถาม 
ขอเชิญครับ  ถ0าไม�มี  ขอมติพิจารณาให0ความเห็นชอบใน  วาระท่ี 1 รับหลักการ
แห�งร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะ
มูลฝอย พ.ศ.2562  

มติท่ีประชุม   รับหลักการแห�งร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
  ขยะมูลฝอย พ.ศ.2562   ด0วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ   16 เสียง 
 

 พิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง 
ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  
นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   มีท�านใดจะแปรญัตติร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัด 
     ประธานสภาฯ  สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ไหมครับ 

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมอยากสอบถามว�าถ0ามีการเก็บขยะเราได0รถจากไหน หรือจ0างเขาประมูล 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ถ0าได0ประมูลแล0วเราจะใช0หลักเกณฑ�อะไรในการประกอบการประมูล  

  /...นายชาญยุทธ 
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นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ ในเรื่องนี้นั้นเขามีหลักเกณฑ�ระเบียบทางกฎหมายอยู�ตามกระบวนการจัดซ้ือ 
     ปลัด อบต.   จัดจ0างครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   มีท�านใดจะแปรญัตติร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัด 
     ประธานสภาฯ  สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 อีกหรือเปล�า ถ0ามีเชิญครับ ในเม่ือไม�มี 

ผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให0คงไว0ซ่ึงร�างเดิมข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะ
มูลฝอย พ.ศ.2562 ด0วยคะแนนเสียง  เห็นชอบ  16 เสียง 
  

พิจารณาวาระท่ี 3  จะให0ตราเปFนข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะ
มูลฝอย พ.ศ.2562 หรือไม� 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   เรื่องพิจารณาร�างข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ประธานสภาฯ  หรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 วาระท่ี 3 ข้ันลงมติว�าจะให0ตรา เปFนข0อบัญญัติตําบล

เมืองโพธิ์ ขอให0ท่ีประชุมสภาฯ แห�งนี้ ลงมติว�าจะให0ความเห็นชอบตราเปFน
ข0อบัญญัติตําบล หรือไม� 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให0ตราเปFนข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 
พ.ศ.2562  ด0วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  15 เสียง (นายแสวง ฦาชา ไม�อยู�ในท่ีประชุม) 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   เปFนอันว�ามติท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ให0ความเห็นชอบ    
ประธานสภาฯ   ให0ตราเปFนข0อบัญญัติตําบลเมืองโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 

   หรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 กระผมจะได0นําเสนอต�อนายอําเภอห0วยราชเพ่ือได0 
โปรดพิจารณาเห็นชอบเปFนข0อบัญญัติตําบล และนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
เมืองโพธิ์ลงนามประกาศใช0ต�อไป 

ท่ีประชุม   -รับทราบ- 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขณะนี้เวลา 12.00 น พักเท่ียงรับประทานอาหารแล0วเข0าร�วมประชุมสภาฯ ต�อไป 
   ประธานสภาฯ   เวลา 13.00 น. ครับ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 5.2 พิจารณาตัดไม7ยูคาบริเวณท่ีสาธารณะข7างสํานักงาน อบต. 
นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   เรื่องพิจารณาตัดไม0ยูคาบริเวณท่ีสาธารณะข0างสํานักงาน อบต. 
   ประธานสภาฯ   ผมขอเชิญเจ0าหน0าท่ีท่ีเก่ียวข0องครับ เชิญครับ 

  นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ ในเรื่องการตัดต0นยูคาบริเวณข0างสํานักงาน อบต.นั้น เนื่องจาก อบต. 
     ปลัด อบต.   เมืองโพธิ์ได0มีข0อบัญญัติในการก�อสร0าง ต�อเติม อาคารสํานักงาน โดยจะต0องขนดิน 
    เพ่ือปรับพ้ืนดินด0านหลังทําให0รถขนดินไม�สามารถเข0าไปได0 จําเปFนต0องตัดยูคาและ 

พ้ืนท่ีดังกล�าวผมคิดว�าเปFนท่ีสาธารณะ  โดยน�าจะเปFนคันโคหนองทํานบและ 
 /...เบ้ืองต0น 
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เบ้ืองต0น ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0แจ0งเปFนหนังสือตอบรับกับ
เจ0าของท่ีปลูกต0นยูคาแล0วสามครั้ง และจํานําเรื่องเสนอให0อําเภอทราบต�อไป ทาง 
อบต.เมืองโพธิ์ จึงได0แจ0งให0สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์พิจาณาเก่ียวกับ
เรื่องนี้ด0วย  

นายสมเกียรติ สวัสดิ์รัมย�  ผมได0คุยกับเจ0าของท่ีปลูกยูคา  เขาบอกว�าเขาได0โอนท่ีดังกล�าวให0กับลูกแล0ว   
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  ไม�สามารถตัดสินใจอะไรได0ให0รอถามกับเจ0าของท่ีซ่ึงเปFนลูกของเขา  

ซ่ึงจะกลับมาช�วงปIใหม� อบต.เมืองโพธิ์ได0สอบถามลูกเขาหรือยัง 
อยากให0สอบถามดูก�อน และอยากให0ตรวจสอบให0แน�ชัดว�าพ้ืนท่ีดังกล�าวนั้นเปFน
ของสาธารณะหรือเปFนของผู0ท่ีปลูกยูคาก�อนท่ีจะดําเนินการตัดออก ครับ 

  นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ อบต.เมืองโพธิ์ได0ทําหนังสือแจ0งแล0วเปFนหนังสือจดหมายลงทะเบียนตอบรับ  
     ปลัด อบต.   แต�ไม�มีการตอบกลับจากเจ0าของท่ี ยังไงผมก็อยากขอมติท่ีประชุมสภาด0วยและผมก็ 

ต0องสอบถามเจ0าของท่ีอีกครั้งเพราะต0นยูคาเปFนทรัพย�สินของผู0ปลูกนําออกเอง 
เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์นั้นผมจะส�งเรื่องไปท่ีท่ีดินจังหวัดเพ่ือมารังวัดพร0อมไป
ด0วยเพ่ือความถูกต0องไม�กระทบใคร 

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการตรวจสอบให0ชัดเจนว�า 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  พ้ืนท่ีดังกล�าวเปFนของใคร ของคนท่ีปลูกหรือของสาธารณะจะได0ไม�มีปOญหากัน 

นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ อบต.เมืองโพธิ์จะสอบถามเจ0าของยูคาและตรวจสอบความถูกต0องของท่ีดิน  
     ปลัด อบต.   อีกครั้งก�อนท่ีจะดําเนินการตัดถ0าเจ0าของไม�ตัด โดยมาขอมติทางสภาก�อน   

ดําเนินการให0ถูกต0องแล0วค�อยตัดถ0าเจ0าของไม�ตัดครับ แต�อยากมาขอมติสภาไว0 

 นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เรื่องพิจารณาตัดไม0ยูคาบริเวณข0างสํานักงาน อบต. ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
   ประธานสภาฯ  

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให0ตรวจสอบความถูกต0องตามกระบวนการต�างๆ แล0วค�อยดําเนินการตัด ด0วยคะแนนเสียง   
      เห็นชอบ  16 เสียง 

5.3 พิจารณาพิจารณาเห็นชอบระเบียบว�าด7วยประมวลจริยธรรมของข7าราชการการเมืองท7องถ่ินฝFาย
สภาท7องถ่ิน ประจําป) งบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   เรื่องนี้ผมขอเชิญเจ0าหน0าท่ีท่ีเก่ียวข0องครับ เชิญครับ 
   ประธานสภาฯ  

นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ ระเบียบว�าด0วยประมวลจริยธรรมของข0าราชการการเมืองท0องถ่ิน      
ปลัด อบต. ฝYายสภาท0องถ่ิน นั้น เราจําเปFนต0องมีเพ่ือเปFนแนวทางในการปฏิบัติตนของ

ข0าราชการการเมืองฝYายสภาท0องถ่ิน ทาง อบต.เมืองโพธิ์จึงได0เสนอเข0ามาเพ่ือให0
สภาได0พิจารณา (นายชาญยุทธ โนนบุ ได0อธิบายชี้แจ0งตามเอกสารจนจบ)  
ขอบคุณครับ   
 

   /...นายประกอบ   
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นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   มีท�านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมอีกหรือเปล�าครับ ถ0าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ  
   ประธานสภาฯ   ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบระเบียบว�าด0วยประมวลจริยธรรมของข0าราชการการเมืองท0องถ่ินฝYายสภาท0องถ่ิน  

      ประจําปI งบประมาณ พ.ศ. 2563  ด0วยคะแนนเสียง    เห็นชอบ  16 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 

นายพรเพชร  แก7วพินึก  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการซ�อมแซมท�อประปา  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 2  ท่ีแตกตามท่ีสมาชิกได0เสนอคําร0องเข0า ซ่ึงตามท่ีได0สอบถามเบ้ืองต0นพบว�า 

ขาดอุปกรณ�ในการซ�อมแซม ครับ 

นายทัศน�  สอนบุญชู  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการซ�อมแซมระบบประปา  
ส.อบต.หมู�ท่ี 1 หมู�ท่ี 1 ให0สามารถใช0งานได0อย�างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากประปาตัวนี้ใช0งาน

ค�อนข0างหนักเพราะต0องให0บริการ 3 หมู�บ0าน และทางโรงเรียนได0แจ0งผ�านทางผม
มาให0ช�วยน้ํารถบรรทุกน้ําช�วยรดสนามด0วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสายรุง แสนกล7า  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ช�วยรดน้ําถนนเนื่องจากช�วงนี้ 
ส.อบต.หมู�ท่ี 3 อากาศแห0งแล0งทําให0ตามถนนเวลารถสัญจรไปมาเกิดฝุYนละออง 

นายทวีศักดิ์  สุขช�วย  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการขยายเขตไฟฟZา  
ส.อบต.หมู�ท่ี 5 เส0นหนองระหารให0ด0วย  ผมเคยเสนอมาตลอดแต�ไม�ได0สักที ขอบคุณครับ 

นายประยอง วาทิรอยรัมย� ผมอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ ช�วยดําเนินการแจ0งไม�ให0มีการท้ิงขยะตามทางเส0นทาง 
ส.อบต.หมู�ท่ี 6 จากบ0านเมืองโพธิ์หมู�ท่ี 1 ไปทางตาเสาเพราะมีคนนํามาท้ิงสกปรกและเม่ือถึงฤดู

ฝนขยะจะมาตามน้ําลงมายังหนองทํานบ และขอให0ไปดูประปาจุดบ0านตาบูรณ�ด0วย
ตอนนี้แตกอยู� มีคนโทรมาแจ0งผมเม่ือสักครู� ขอบคุณครับ 

นายสงบ  ชัยศิริ   ผมอยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ช�วยดําเนินการซ�อมแซมท�อประปาเส0นไปทาง 
  ส.อบต.หมู�ท่ี 7   บ0านตาบุญ ท�อเมนแตกให0ดําเนินการให0ด�วนด0วยนะครับ  เนื่องจากน้ําจะไหลท้ิง 

 ขอบคุณครับ 

นายมานพ  ไขแสง  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ดําเนินการซ�อมแซมถนน  
ส.อบต.หมู�ท่ี 4 จุดบ0านนางเลื่อม ไขแสง  

นายชาญยุทธ  โนนบุ  ครับผมขอชี้แจงแทนท�านนายกเปFนข0อๆ นะครับ 
 ปลัด อบต. เรื่องไฟฟZา ประปาและเรื่องต�างๆ ท่ีได0ยื่นคําร0องมา นั้นผมขอดูงบประมาณและจะ

ดําเนินการให0เร็วท่ีสุด  ขยายเขตไฟฟZานั้นเราต0องขอประมาณการจากไฟฟZาจังหวัด
ก�อนเราถึงดําเนินการได0 เรื่องขยะนั้นเม่ือเรามีข0อบัญญัติตําบลเรื่องการเก็บ ขน  

            /…และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
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 และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 อบต.เมืองโพธิ์ จึงสามารถ 
 ดําเนินการตามข0อบังคับได0 และเบ้ืองต0นจะได0ประกาศให0ทราบโดยท่ัวกัน 
 ขอบคุณครับ 
นายสุเมธ  ดาราคํา ผมมีเรื่องหนึ่งท่ีจะให0สมาชิกช�วยประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการจัดทําแผนท่ี 
  รองปลัด อบต. ภาษีทางราชภัฏบุรีรัมย�มาสํารวจในวันท่ี 10 ธันวาคมนี้ ให0ราษฎรเตรียมเอกสาร 
 ตามท่ีแจ0งไปเพ่ือความสะดวกในการสํารวจ ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
    ประธานสภาฯ  ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปGดประชุมครับ  

   

เลิกการประชุม  เวลา  15.3๐  น. 

                             ลงชื่อ         นายชาญยุทธ  โนนบุ  ผู0จดรายงานการประชุมฯ 
                ( นายชาญยุทธ  โนนบุ ) 

       เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

                   
    ลงชื่อ        นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ผู0ตรวจรายงานการประชุม     
                                              (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

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

 สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 

 
ลงชื่อ   นายมานพ  ทะเลิงรัมย� รมการ                 ลงชื่อ   นายวินัย  ทะลายรัมย� กรรมการและเลขานุการฯ 
        (นายมานพ  ทะเลิงรัมย�)                                   (นายวินัย  ทะลายรัมย�)                               
สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙   สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๓       

 
 

  


