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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป( พ.ศ. ๒๕63 

เมื่อ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕63  เวลา 08.3๐ น. 
ณ  ห6องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ผู6เข6าประชุม 
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  แก/วพินึก  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  แสนกล/า   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 

ผู6ไม�มาประชุม 
   -ไม�มี- 

 
ผู6เข6าร�วมประชุม 

๑. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๒. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๓. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๔. นายศากวร  วิเศษนคร  ผู/ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
๕. นายประยุทธ ไชยโย   ผอ.กองช�าง  
๖. นายสุทัศน�  ดียิ่ง   ผช.ผู/ใหญ�บ/าน หมู�ท่ี 2 
๗. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๘. นางสาวกนกวรรณ  พะนุมรัมย� พนักงานจ/างท่ัวไป 
๙. นายสํารวย  ศรีบท   เจ/าพนักงานปCองกัน 
๑๐. นายพิษณุ  โนนบุ   จ/างเหมาบริการ 
๑๑. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผู/ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา   08.30 น. 

นายชาญยุทธ โนนบุ เลขานุการสภานับองค�ประชุมครบแล/ว ก็เชิญ นายประกอบ โพธิ์พัฒน� 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน/าท่ีเปDนประธานท่ีประชุมฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
กล�าวเปFดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ 

      -ไม�มี 

         ท่ีประชุม  - รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล6ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  

ครั้งท่ี 2 ประจําป( ๒๕62 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  เชิญท�านปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ครับ 
    ประธานสภาฯ    

 นายชาญยุทธ โนนบุ   ผมขอให/สมาชิกสภาทุกท�านได/ตรวจสอบรายงานการประชุมไปพร/อมกัน 
   เลขานุการสภาฯ   นะครับ(อ�านรายงานประชุมจนจบ)  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล/ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต/องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก/ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได/ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล/วเห็นว�าถูกต/องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปK พ.ศ.๒๕62 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562   
ด/วยคะแนนเสียง    รับรอง  15 เสียง 

   ไม�รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องญัตติและกระทู6 
   -ไม�มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 

-ไม�มี- 

 

 

    /...ระเบียบวาระท่ี  5 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือพิจารณาลงมติ 
5.1 พิจารณาจ�ายเงินสะสมประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลครับ 
     ประธานสภาฯ 

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ผมได/เสนอโครงการเพ่ือให/ทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  
นายก อบต.เมืองโพธิ์ พิจารณาจ�ายเงินสะสม ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงรายละเอียดนั้นผม

ขอให/ทาง ผอ.กองช�างได/ ชี้แจงต�อไป ครับ 

นายประยุทธ ไชยโย ครับ ตามเอกสารท่ีท�านได/รับไปแล/วสําหรับรายละเอียดโครงการพร/อมท้ัง ปร.4 
    ผอ.กองช�าง ปร.5 รายละเอียดประมาณราคาก�อสร/าง  ซ่ึงในบันทึกข/อความนั้นมีโครงการแจ/ง

ให/ทางสภาทราบ ซ่ึงโครงการดังกล�าวจะเบิกจ�ายในงบกลาง และผมขอแก/ไขในตัว
เอกสารบันทึกข/อความในข/อท่ี 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวด/วยแอส
ฟSลติกคอนกรีตบ/านเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี 1 ขอเปลี่ยนเปDนโครงการปรับปรุงถนนภายใน
ตําบลเมืองโพธิ์ เนื่องจากโครงการดังกล�าวไม�มีในแผนและชื่อโครงการปรับปรุง
ถนนภายในตําบลเมืองโพธิ์น�าจะเข/ากับรายละเอียดโครงการ  ส�วนรายละเอียด
โครงการนั้น ใช/รายละเอียดเดิม ครับ ขอบคุณครับ 

นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย� อยากสอบถามชื่อโครงการท่ีว�าจ�ายงบกลางโครงการบริหารจัดการน้ําปCองกันแก/ไข 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 8 ปSญหาภัยแล/งตําบลเมืองโพธิ์ นั้น ชื่อขุดเจาะหรือว�าเปDนขุดลอก ขอบคุณคะ 

นายประยุทธ ไชยโย ครับ ขุดเจาะครับ 
    ผอ.กองช�าง 

นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย�  โครงการในข/อท่ี 1 ท่ีว�าจะทําลาดยางนั้นเริ่มจากตรงไหนครับ ผมอยากให/เริ่มจาก 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  สามแยกเปDนต/นไป ขอบคุณครับ 

นายประยุทธ ไชยโย ครับ แล/วแต�ทางหมู�บ/านครับ 
    ผอ.กองช�าง 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกมัย ถ/าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
     ประธานสภาฯ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให/จ�ายเงินสะสมประจําปK งบประมาณ 2563 รวมเปDนจํานวนเงิน 1,999,700 บาท 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง  
1. โครงการปรับปรุงถนนภายในตําบลเมืองโพธิ์ ขนาดกว/าง 5 เมตร ยาว 313 เมตร หนา 0.04 

เมตร ปCายโครงการ 1 ปCาย งบประมาณ 399,700 บาท  
2. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ/านประคํา หมู�ท่ี 2 (ยกระดับ) ขนาดกว/าง 4 เมตร 

ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร ปCายโครงการ 1 ปCาย งบประมาณ 300,000 บาท  
 

      /... 3.โครงการก�อสร/าง 



๔ 
 

3. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ/านพูนสุข หมู�ท่ี 3 ขนาดกว/าง 5 เมตร ยาว 
111.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ปCายโครงการ 1 ปCาย งบประมาณ 300,000 บาท 

4. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ/านประดู� หมู�ท่ี 4 ขนาดกว/าง 5 เมตร ยาว 111.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปCายโครงการ 1 ปCาย งบประมาณ 300,000 บาท 

5. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ/านเมืองเหนือ หมู�ท่ี 5 ขนาดกว/าง 4 เมตร ยาว 
141 เมตร หนา 0.15 เมตร ปCายโครงการ 1 ปCาย งบประมาณ 300,000 บาท 

6. โครงการก�อสร/างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ/านเมืองโพธิ์ หมู�ท่ี 6 ขนาดกว/าง 5 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปCายโครงการ 1 ปCาย งบประมาณ 400,000 บาท 

    ด/วยคะแนนเสียง  16 เสียง 

นายประกอบ โพธิ์พัฒน�   ขณะนี้เวลา 12.00 น พักเท่ียงรับประทานอาหารแล/วเข/าร�วมประชุมสภาฯ  
   ประธานสภาฯ   เวลา 13.00 น. 

 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น 

   5.2 พิจารณาทุบแท็งค�น้ําจุดบ6านนางทุ�ม นะรินรัมย� บ6านเลขท่ี 11 หมู�ท่ี 8  
      บ6านไผ�น6อย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เชิญนายกฯ ครับ 
   ประธานสภาฯ  

นายสมบัติ  เถลิงรัมย�  ตามท่ีทางหมู�ท่ี 8 ได/เสนอเข/ามาเพ่ือขอทุบ ทําลายสิ่งปลูกสร/าง  
นายก อบต.เมืองโพธิ์  แท็งค�น้ําจุดบ/านนางทุ�ม นะรินรัมย� บ/านเลขท่ี 11 หมู�ท่ี 8 อยู�ในความรับผิดชอบ 

ของทาง อบต.เมืองโพธิ์ ต้ังแต�ได/รับการถ�ายโอนจากหน�วยงานเดิม  ซ่ึงขณะนี้ 
ไม�สามารถกักเก็บน้ําได/ จึงขอให/ทางสภาได/พิจารณา ทุบทําลาย ยังไงก็ขอให/ทาง 
สมาชิก หมู�ท่ี 8 ได/ชี้แจงอีกครั้ง  

นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย� คือทางหมู�บ/านนั้นต/องการท่ีจะทุบ ทําลายเนื่องจากใช/งานไม�ได/แล/ว  แต�ว�าขาด 
ส.อบต.หมู�ท่ี 8 ประมาณท่ีจะดําเนินการ  จึงอยากขอให/ทาง อบต.ช�วยดําเนินการหรือว�าสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินการ ขอบคุณคะ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� มีท�านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกมัย ถ/าไม�มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
     ประธานสภาฯ 
   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/ทุบแท็งค�น้ําจุดบ/านนางทุ�ม นะรินรัมย� บ/านเลขท่ี 11 หมู�ท่ี 8 บ/านไผ�น/อย  
    ด/วยคะแนนเสียง    รับรอง  16 เสียง 
 
 
 
 

       /... ระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  สําหรับเรื่องอ่ืนๆ นั้น เชิญเลยครับ  ท�านใดมีเรื่องเสนอ ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาฯ 

นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย� ไฟส�องทางจุดศาลาหมู�บ/านขาดเนื่องจากรถบรรทุกอ/อยชนขาด และทางคนชน 
     ส.อบต.หมู�ท่ี 8  ยินดีท่ีจะจ�ายค�าเสียหายแต�ไม�มีใครท่ีจะดําเนินการซ�อมให/  
 
นายทองยศ  ทะยานรัมย�  ขอให/ทาง อบต.วางสายเมนประปาจุดบ/านนายนิหาร ทะยานรัมย�เนื่องจาก 
     ส.อบต.หมู�ท่ี 5  ปSจจุบันถูกดินถมทับลึกมาก  แตกก็ไม�สามารถซ�อมได/ จึงอยากให/เดินใหม� 

นายทัศน� สอนบุญชู  ผมขอสอบถามเก่ียวกับการศึกษาดูงานว�าจะได/ดําเนินการตอนไหน และขอฝากให/ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 1  อบต. ได/ดําเนินการเตรียมแก/ไขปSญหาน้ําท�วมท่ีจะเกิดข้ึนตรงบ/านนางกา เนื่องจาก
    ท�อลงมาทาง อบต.นั้นมีขนาดเล็กไหลไม�ทัน    

นายสมเกียรติ  สวัสดิ์รัมย�  เรื่องไฟส�องทางตรงทางโค/งไก�มะระนั้นนานมากแล/วอยากให/ดําเนินการก�อน 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  และท่ีอ่ืนท่ีสมาชิกส�งมาจะได/ดําเนินการตอนไหน  

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  ผมขอชี้แจงทีละเรื่องนะครับเรื่องไฟส�องทางนั้นช�างไฟฟCาเราไม�มีเลยต/องรอ 
นายก อบต.เมืองโพธิ์ จ/างเหมาคนท่ีมีความรู/ในการซ�อมแซมต�อไปโดยรวมๆ กัน ซ�อมครั้งเดียว ซ�อมน/อย

จุดคนมาซ�อมไม�มีใครมาเนื่องจากไม�คุ/มค�าเดินทาง และ อบต.กําลังหาผู/ท่ีมีใบ
ประกอบวิชาชีพไฟฟCาตอนนี้ยังหาไม�ได/ การขยายเขตประปานั้นเดียวดูงบประมาณ
ซ�อมแซมก�อนแล/วจะดําเนินการ เรื่องศึกษาดูงานนั้นดูความพร/อมอีกครั้ง ขอบคุณ
ครับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /...นายประกอบ   
 



๖ 
 

 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ/าไม�มี ผมก็ขอปFดประชุม     
    ประธานสภาฯ  สภาฯ ครับ 

เลิกการประชุม   เวลา 16.00 น. 

                          ลงชื่อ     นายชาญยุทธ  โนนบุ ผู/จดรายงานการประชุมฯ 
   ( นายชาญยุทธ  โนนบุ ) 

    เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 

      ลงชื่อ      นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ผู/ตรวจรายงานการประชุมฯ 
   (นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� ) 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 

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

 สมาชิกองค�การสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 

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


