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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 

วันที่ 16 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. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๔. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๖. นางสาวศุภลักษณ�  ตาไล  ผู0ช�วยนักทรัพยากรบุคล 
๗. นางสาวพิจิตรา  พนานรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบันทึกข0อมูล 
๘. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๙. นางสาววิลาสินี  ท0องท่ีพิมาย  ผู0ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 
/...นางสาวชุติมา   
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๑๐. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นวก.ชํานาญการ 
๑๑. นายศากวร  วิเศษนคร  ผู0ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  พะนุมรัมย� พนักงานจ0างท่ัวไป 
๑๓. นางสาวนรินทร�นิภัทร  ทองทา  ผช.เจ0าพนักงานธุรการ 
๑๔. นายอานนท�  อะโรคา   เจ0าพนักงานธุรการ 
๑๕. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

เม่ือนายชาญยุทธ โนนบุ เลขานุการฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญ นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปHนประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปIดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล7ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 
ประจําป) พ.ศ. ๒๕62 เม่ือ วันท่ี 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0อ�านรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  

ประจําปL ๒๕62  เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร0อมๆ กัน เชิญครับ  

  
นายชาญยุทธ  โนนบุ  อ�านรายงานการประชุมให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟRงและตรวจรายงานการประชุมไปด0วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได0ฟRงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปL พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 6 ธันวามคม 2562 ผู0เข0าร�วมประชุม 
16 คน โดยมีมติรับรองเปHนเอกฉันท� 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติและกระทู7 
  -ไม�มี- 

 
 

 
/...ระเบียบวาระท่ี 4   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให7ท่ีประชุมทราบ 

4.1 รายงานผลติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาของ อบต.เมืองโพธิ์ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2562 

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   ครับเชิญทาง อบต.เมืองโพธิ์ ครับ เชิญทางเจ0าหน0าท่ีท่ีเก่ียวข0อง     
    ประธานสภาฯ 

นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ อบต.เมืองโพธิ์ได0ส�งรายงานมาเพ่ือนําเสนอให0สภาทราบนั้น  เปHนไปตาม        
 ปลัด อบต./เลขาฯ  ระเบียบกระระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค�กร 

ปกครองส�วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให0รายงานอย�างน0อยปLละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปL ยังไงก็ให0ทางเจ0าหน0าท่ีท่ีเก่ียวข0องได0ชี้แจง 
ต�อไปเก่ียวกับรายละเอียด เชิญครับ 

นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  คะ ในหัวข0อเรื่อง รายงานผลติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาของ  
   นักวิเคราะห� ฯ  อบต.เมืองโพธิ์ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2562 เดิมทีนั้นระเบียบให0เรา 

ดําเนินการปLละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปL ต�อมาระเบียบเปลี่ยนให0
ติดตามอย�างน0อย 2 ครั้งภายเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม ของทุกปL แต�ฉบับ
ล�าสุดได0เปลี่ยนมาเปHนติดตามอย�างน0อยปLละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปLเหมือนเดิม ซ่ึงกระบวนการนั้นจะเริ่มจากท่ีท�านนายกได0มีคําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการติดตามจากท้ังในเอกสาร  และท้ังจาก
ระบบอีลาแอส เสร็จจึงได0ส�งให0ท�านนายก  และท�านนายกก็ได0นําเสนอสู�สภา เม่ือ
ผ�านสภาไปแล0ว ท�านนายกจะได0นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบลต�อไป  แล0วจึงประกาศให0ประชาชนได0ทราบโดยท่ัวไป (ชี้แจงรายละเอียดจน
จบ) ขอบคุณคะ 

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

   ท่ีประชุม  รับทราบ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

นายชาญยุทธ โนนบุ เลขานุการฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญ นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  ประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปHนประธานท่ีประชุมฯ ต�อไป 
 

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลฯ มีท�านใด สงสัยหรือไม�ครับ เชิญครับ 
    ประธานสภาฯ 

นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ สอบถามเก่ียวกับรายละท่ีโครงการท่ีลงนามสัญญาเปHน 4 โครงการ  
 ปลัด อบต./เลขาฯ  แต�โครงการท่ีเบิกจ�ายเปHน 10 โครงการเพราะผมคิดว�าโครงการท่ีเบิกจ�ายน�าจะ 

มาจากโครงการท่ีลงนามสัญญา ในหน0าท่ี 19 ขอบคุณครับ 
 /....นางฉตารักษ�   
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นางฉตารักษ�  อาจทวีกูล  คะ ในประเด็นนี้ต0องเรียนให0ทราบแบบนี้คะ ตามท่ีระบบให0มานั้น จะระบุถึง  
นักวิเคราะห� ฯ ผลการดําเนินการของโครงการว�าดําเนินการไปถึงจุดไหนแล0วก่ีโครงการ ซ่ึงระบบ

ว�ามีโครงการท่ีทําสัญญาอยู� 4 โครงการ  โครงการท่ีผ�านกระบวนการเบิกจ�ายแล0ว 
10 โครงการ  10 โครงการนี้ได0ผ�านกระบวนการทําสัญญามาแล0วจนมาถึงข้ันตอน
การเบิกจ�ายแล0ว ขอบคุณคะ 

นายชาญยุทธ โนนบุ  ยังไงผมจะตรวจสอบ  เพ่ือให0ถูกต0องอีกครั้งครับ  
 ปลัด อบต./เลขาฯ 

   ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาลงมติ 

5.1 พิจารณาให7ใช7ประโยชน�ในพ้ืนท่ีสาธารณะภายในตําบล 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   ผมขอเชิญท�านนายกครับ  
   ประธานสภาฯ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  เนื่องจากมีราษฎรหมู�ท่ีหนึ่งได0มาขอใช0พ้ืนท่ีหนองทํานบปลูกพริก  
นายก อบต.เมืองโพธิ์  ผมเลยอยากมาขอความเห็นจากสภาว�าเห็นควรเปHนเช�นไร  

  นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ ในเรื่องนั้นผมขอแนะนําวิธีการคือเบ้ืองต0นนั้นชาวบ0านต0องมาทําหนังสือขอใช0 
   ปลัด อบต./เลขาฯ ทาง อบต.เมืองโพธิ์ก็จะไปดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีคํานวณค�าเช�า เพ่ือเปHนรายรับ

ของ อบต.ต�อไป 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย� ผมคิดว�าให0ทุกท�านได0ช�วยพิจารณาดูให0ดีนะว�าการอนุญาตให0ปลูกครั้งนี้ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9 อาจผลกระทบต�อหลายอย�างเช�น น้ําเม่ือมีการเพาะปลูกต0องมีการใช0น้ํา  น้ําเราจะ

มีเพียงพอตลอดท้ังปLหรือเปล�า เวลาปลูกพืชแล0วต0องมีการฉีดพ�นยาเคมีต�างๆ อาจ
ไหลลงหนองทํานบซ่ึงเปHนแหล�งน้ําหลักในการใช0ทําน้ําประปาซ่ึงชาวบ0านใช0ในการ
อุปโภค ขอบคุณครับ 

นายสมเกียรติ สวัสดิ์รัมย�  ผมอยากให0พิจารณาดูให0ดีเพราะว�าอาจมีผลกระทบต�อบุคลอ่ืนท่ีได0ปลูกในพ้ืนท่ี  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  สาธารณะแล0ว อย�างเช�นตรงประปาหมู�ท่ี 1 หรือ แหล�งน้ําอ่ืนๆ อีก  

ท่ีมีการปลูกแล0ว ผมอยากให0ว�าท่ีปลูกไปแล0วก็ขอให0เก็บเก่ียวผลผลิตจนหมดแล0ว 
จึงให0หยุด 

นายทองยศ  ทะยานรัมย�  ผมคิดว�ากรณีนี้ต0องศึกษาการให0ดี  ท้ังการให0ปลูกไม�ให0ปลูกจะมีผลกระทบกับ 
     ส.อบต.หมู�ท่ี 5   หลายคนท่ีปลูกแล0วอย�างไรบ0าง  การปลูกแล0วปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะใช0ตลอดปL 

หรือเปล�า อีกท้ังการพ�นยาฆ�าแมลงจะตกลงแหล�งน้ําท่ีเราใช0กันไหม 
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นายชาญยุทธ โนนบุ  ครับ ในเรื่องเราจําเปHนต0องศึกษาการระยะยาวอีกอย�างการท่ีเราให0ใช0แล0ว      
ปลัด อบต./เลขาฯ  อาจมีการผูกขาดปลูกยาวๆ คนอ่ืนไม�สามารถมาขอใช0ประโยชน�ได0 และใครก็อยาก 

ท่ีจะมาขอใช0ประโยชน�เพราะมีน้ําใกล0ๆ แต�ตอนนี้เรายังไม�สามารถท่ีจะศึกษาตรง
นั้นได0มีเพียงแก0ไขปRญหาท่ีเขามาขอใช0ในตอนนี้ว�าจะให0หรือไม�ให0 คับ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   ผมขอมติท่ีประชุมครับ  
   ประธานสภาฯ  

   มติท่ีประชุม   พิจารณาให0ใช0ประโยชน�ในพ้ืนท่ีสาธารณะภายในตําบลมีมติ 
-ให0ใช0ประโยชน�ในพ้ืนท่ีสาธารณะภายในตําบล ด0วยคะแนน 3 เสียง (นายทองยศ  

ทะยานรัมย�  นายพรเพชร  แก0วพินึก  นายสายรุง แสนกล0า)  
-ไม�ให0ใช0ประโยชน� ด0วยคะแนน 7 เสียง ( นายวินัย  ทะลายรัมย� นายมานพ  ไข

แสง นายประยอง วาทิรอยรัมย� นายสงบ ชัยศิริ  
นายบุญร�วม ชิวรัมย� นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย� นายแสวง ฦาชา)  

-ไม�ออกเสียงด0วยคะแนน 6 เสียง (นายสมเกียรติ สวัสด์ิรัมย� นายทัศน�สอนบุญชู 
นายทวีศักด์ิ สุขช�วย นายมานพ ทะเลิงรัมย�  นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  
นายเอียน ทะยานรัมย� )  

-โดยพ้ืนท่ีท่ียังไม�ได0ใช0ประโยชน�ไม�ให0ขอใช0 ส�วนท่ีใช0ไปแล0วก็ให0เก็บผลผลิต
เรียบร0อยแล0วก็ให0หยุด  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย� ผมขอสอบถามเรื่องการแจ0งสํารวจแผนท่ีภาษีโดยให0ชาวบ0านเตรียมเอกสาร 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  ในวันท่ี 10 ธันวาคมนั้นทําไมไม�สํารวจให0ท่ัวท้ังหมู�บ0าน  

และท่ียังไม�สํารวจจะมาอีกวันไหน 
นายพรเพชร  แก7วพินึก  สอบถามเรื่องไฟส�องดับและก็ห0อยเกือบตกตรงจุดทางโค0งไก�มะระ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 2 

นายสมเกียรติ สวัสดิ์รัมย�  ผมขอสอบถามเรื่องการจ�ายเบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ ผู0พิการ ผู0ปZวยเดือนมกราคมจะจ�าย  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  เปHนเงินสดเหมือนปกติหรือจะจ�ายผ�านธนาคารเลย 

นายประยอง วาทิรยรัมย�  ผมขอสอบถามเรื่องการการยื่นบัญชีเพ่ือจ�ายเบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ ผู0พิการ  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 6  ผู0ปZวย ต0องยื่นทุกคนหรือเปล�าหรือเฉพาะผู0สูงอายุ อีกอย�างท้ังคนท่ีไม�อยู� 

ติดต�อไม�ได0ทํายังไง 

นายชาญยุทธ  โนนบุ  ครับผมขอชี้แจงแทนท�านนายกเปHนข0อๆ นะครับ 
ปลัด อบต./เลขาฯ เรื่องไฟฟ[านั้นตอนนี้เราไม�มีพนักงานท่ีจะซ�อมเพราะว�าคนเก�าได0ลาออกไปแล0วและ

คนท่ีจะมาทํานั้นหายากเนื่องจากไม�มีใบประกอบวิชาชีพ มีลูกหลานบ0านเราท่ีทําได0 
       /...หรือเปล�า 
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หรือเปล�า เผื่อจะได0มาช�วยงานได0บ0าง เรื่องการสํารวจแผนท่ีภาษีนั้นเรามี
ระยะเวลาสัญญา 90 วัน พ้ืนท่ีบ0านเราค�อนข0างกว0างทําให0สํารวจภายในวันเดียว
ไม�ครบ และจะมาสํารวจอีกวันหลัง ส�วนจะมาวันไหนนั้นผมจะแจ0งให0ทราบอีกที 
ส�วนเรื่องการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพนั้น เดือนมกราจะจ�ายผ�านทางบัญชีถ0าไม�มีอะไรท่ี
ผิดพลาดเนื่องจาก รัฐบาลให0จ�ายผ�านธนาคารนานและสําหรับ อบต.ไหนท่ีพร0อม 
ขอบคุณครับ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
    ประธานสภาฯ  ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปIดประชุมครับ  

   

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

 
 

  


