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 รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ ์
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมยัที่ 1) คร้ังที่ 1 ประจําป+ พ.ศ. ๒๕63 

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ.2563  เวลา 08.3๐ น. 
ณ   ห:องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  

ผู:เข:าประชุม 
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 

ผู:ไม�มาประชุม 
   -ไม�มี- 

 
ผู:เข:าร�วมประชุม 

๑. นายสุเมธ  ดาราคํา   รองปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๒. นายประยุทธ  ไชยโย   ผอ.กองช�าง 
๓. นายคมกริช  ทองงาม   เจ0าพนักงานจัดเก็บฯ 
๔. นายสมบัติ  เถลิงรัมย�   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๕. นายไพโรจน�  ศรีบท   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๖. นายถนอม  แสงสุริยะ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๗. นายเสวย  สวัสด์ิรัมย�   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
๘. นายอานนท�  อะโรคา   เจ0าพนักงานธุรการ 
๙. นายธรรมนูญ  แสนสนาม  ปลัด อบต.เมืองโพธิ์ 
๑๐. นางศรีแพร  สวัสด์ิรัมย�  คนสวน 
๑๑. นางสาวอนิศรา  เครืองรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าพนักงานธุรการ 

/...นางสาวกานดา   
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๑๒. นางสาวกานดา  ยายิรัมย�   ผู0ช�วยบันทึกข0อมูล 
๑๓. นายศากวร  วิเศษนคร  ผู0ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
๑๔. นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  นวก.ชํานาญการ 
๑๕. นางสาวพิจิตรา  พนานรัมย�  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีบันทึกข0อมูล 
๑๖. นางสาววิลาสินี  ท0องท่ีพิมาย  ผู0ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
๑๗. นางสาวสุนิษา  สอนบุญชู  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีกองคลัง 
๑๘. นายเสกสรร  เพ็ชรศรี   ผช.นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

เม่ือนายสมเกียรติ สวัสด์ิรัมย� รองประธานสภาฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญนายประกอบ โพธิ์พัฒน�  
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปGนประธานท่ีประชุมฯ ได0กล�าวเปHดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้    
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ:งให:ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ:งการโอนย:ายพนักงานส�วนตําบล จํานวน 2 ราย   

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ครับ ทางองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ได0มีการรับโอนย0ายพนักงาน 
    ประธานสภาฯ    ส�วนตําบลจํานวน 2 ราย มีท�านปลัดธรรมนูญ แสนสนาม กับ  

เจ0าพนักงานจัดเก็บรายได0 และได0เชิญให0นําตัวเองพร0อมพูดคุยกับทางสภาฯ 
( ท้ังสองท�านก็ได0กล�าวแนะนําตัวเอง) 

1.2 แจ:ง นายชาญยุทธ โนนบุ ปลัด อบต.ดํารงตําแหน�ง เลขานุการสภา อบต. โอนย:าย 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ นายชาญยุทธ โนนบุ ก�อนย0ายไป   
     ประธานสภาฯ    นั้นได0ดํารงตําแหน�งเปGนเลขานุการสภาฯ ทําให0ตําแหน�งเลขานุการสภา ว�างลง 

1.3 เลือกตั้งเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์      

  นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน  
ประธานสภาฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕54  ข0อ ๑๕ เม่ือประธานสภาท0องถ่ิน รองประธานสภาท0องถ่ิน

หรือเลขานุการสภาท0องถ่ินพ0นจากตําแหน�งก�อนครบอายุของสภาท0องถ่ิน ให0สภา
ท0องถ่ินเลือกประธานสภาท0องถ่ิน รองประธานสภาท0องถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ท0องถ่ิน แล0วแต�กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง ดังนี้ 
(๑) กรณีประธานสภาท0องถ่ิน หรือรองประธานสภาท0องถ่ิน ให0สภาท0องถ่ินเลือก
ประธานสภาท0องถ่ินหรือรองประธานสภาท0องถ่ินแทนตําแหน�งท่ีว�างภายในสิบห0า
วันนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง 
(2) กรณีเลขานุการสภาท0องถ่ิน ให0สภาท0องถ่ินเลือกเลขานุการสภาท0องถ่ินแทน
ตําแหน�งท่ีว�างในการประชุมสภาท0องถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต�วันท่ีตําแหน�งว�างลง 
 
 

   /...เนื่องจากปลัด 
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เนื่องจากปลัดชาญยุทธ  โนนบุ  เลขานุการสภาฯ ได0ย0ายไป อบต.สระแก0ว 
อ.หนองหงส� จ.บุรีรัมย� เราจําเปGนต0องเลือกเลขานุการสภาคนใหม�  ขอเชิญเสนอ
คนท่ีเหมาะสมเพ่ือเปGนเลขานุการสภาฯ  เชิญครับ 

 นางวันเพ็ญ อุทัยรัมย�  ขอเสนอนายธรรมนูญ แสนสนาม ปลัด อบต. ค�ะ   
     ส.อบต.หมู�ท่ี 8  ผู0รับรอง  นายมานพ ทะเลิงรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 9 และ 

นายทองยศ ทะยานรัมย� ส.อบต.หมู�ท่ี 5   

 นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      มีสมาชิกท�านใดจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม�  ถ0าไม�มีก็ถือว�า นายธรรมนูญ แสนสนาม 
ประธานสภาฯ ปลัด อบต.เมืองโพธิ์ เปGนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547  
ข0อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท0องถ่ิน รองประธานสภาท0องถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาท0องถ่ิน ถ0ามีการเสนอชื่อผู0สมควรได0รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน ให0
ถือว�าผู0นั้นได0รับเลือกครับ 

มติท่ีประชุม     นายธรรมนูญ แสนสนาม ปลัด อบต.เมืองโพธิ์ เปGนเลขานุการสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล เปGนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน พ.ศ.2547 ข0อ ๑๔ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล:ว   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําป+ พ.ศ. ๒๕63  เม่ือวันท่ี 24 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕63 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  ขอเชิญเลขานุการสภาคนใหม�ได0อ�านรายงาน 
   ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  

ประจําปR ๒๕63  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ให0สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเมืองโพธิ์และตรวจรายงานการประชุมไปพร0อมๆ กัน เชิญครับ  

  
นายธรรมนูญ แสนสนาม  อ�านรายงานการประชุมให0สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
   เลขานุการสภาฯ   ทุกท�านฟVงและตรวจรายงานการประชุมไปด0วย  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน� เม่ือสมาชิกสภาฯ ทุกท�านได0ฟVงและพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ง 
   ประธานสภาฯ   ท่ีแล0ว เห็นว�าอย�างไร ถูกต0องหรือมีสิ่งอ่ืนใดจะแก0ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

อีกหรือไม� 

มติท่ีประชุม  ได0ตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบแล0วเห็นว�าถูกต0องจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปR พ.ศ.๒๕63 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ผู0เข0าร�วม
ประชุม 16 คน โดยมีมติรับรองเปGนเอกฉันท� 
 
 
 

       /...ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ญัตติและกระทู: 
  -ไม�มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม�มี- 

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

ท่ีประชุม  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน          

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

นายธรรมนูญ แสนสนาม เลขานุการฯ ตรวจสอบองค�ประชุมแล0ว จึงได0เชิญ นายประกอบ โพธิ์พัฒน�  ประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ทําหน0าท่ีเปGนประธานท่ีประชุมฯ ต�อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาลงมติ 

5.1 เพ่ือพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําป+ 2563 และ  สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจําป+ 2564 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถ่ิน  
     ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  
    ข0อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปR ระยะเวลาและ  
    วันเริ่มต0นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปRของแต�ละสมัยในปRนั้น วันเริ่มสมัย 
    ประชุมสามัญประจําปRของปRถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปR
    สมัยแรกของปRถัดไป ให0ประธานสภาท0องถ่ินปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปR 
    สมัยแรกของแต�ละปR โดยให0นําความในข0อ ๑๑ มาใช0บังคับโดยอนุโลม 
    ข0อ 10(๓) สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล ให0สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
    กําหนดว�า ปRนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปRก่ีสมัย แต�ละสมัยในปRนั้นจะเริ่ม 
    เม่ือใด แต�ละสมัยในปRนั้นมีกําหนด ก่ีวัน กับให0กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
    สามัญประจําปRสมัยแรกของปRถัดไปและมีกําหนดก่ีวันการกําหนดสมัยประชุมและ
    วันประชุมให0เปGนไปตามท่ีกฎหมายว�าด0วยองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินนั้นกําหนด 

     ขอให0สมาชิกทุกท�าน ช�วยกันพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองค�การ 
    บริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ว�าจะมีการประชุมก่ีสมัย ในปR พ.ศ. ๒๕62 และวันเริ่ม
    ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรกของปR พ.ศ. ๒๕63  

 

     /...นายทัศน�   
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นายทัศน�  สอนบุญชู  กระผมขอเสนอให0มีสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําปR ๒๕63  ให0มี ๔ สมัย  
   ส.อบต.หมุ�ท่ี 1  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปR 2564 โดยกําหนด ดังนี้ 
    1. สมัยท่ี 2 ประจําปR 2563 ระหว�างวันท่ี 12 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63       
        ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

      2. สมัยท่ี 3 ประจําปR 2563 ระหว�างวันท่ี 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
    ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน 
3. สมัยท่ี 4 ประจําปR 2563 ระหว�างวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
    ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน 

    4. สมัยแรก ประจําปR ๒๕64 ระหว�างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ� พ.ศ.2564          
        ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�   มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดเสนอเปGนอย�างอ่ืนอีกหรือครับ เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯ      
    ประธานสภาฯ  ท�านใดเสนอเปGนอย�างอ่ืน ผมขอให0ลงมติครับ 

    มติท่ีประชุม    หลังจากพิจารณาแล0วเห็นชอบด0วยคะแนนเสียง  
       เห็นชอบ  15 เสียง 

   ไม�เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

   กําหนดให0มีสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจําปR ๒๕63 มี ๔ สมัย และสมัยสามัญ     
   สมัยแรก ประจําปR 2564 ดังนี้ 

1. สมัยท่ี 2 ประจําปR 2563 ระหว�างวันท่ี 12 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63       
     ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

      2. สมัยท่ี 3 ประจําปR 2563 ระหว�างวันท่ี 13 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
    ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน 
3. สมัยท่ี 4 ประจําปR 2563 ระหว�างวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
    ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน 

    4. สมัยแรก ประจําปR ๒๕64 ระหว�างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ� พ.ศ.2564          
        ให0มีระยะเวลา ๑๕ วัน  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 

นายพรเพชร  แก:วพินึก  ผมอยากให0องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ช�วยดําเนินการขุดลอกทําความ 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 2  สะอาดตรงจุดบริเวณหน0าฝายน้ําล0นหนองทํานบ  
 
นายวินัย  ทะลายรัมย�  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยซ�อมแซมฝายก้ันน้ําตามคลองหนองระหารท่ีชํารุด 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 3 

     /...นายมานพ ไขแสง 
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   นายมานพ ไขแสง  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยรื้อประปาลูกบอลซ่ึงสภาได0เคยอนุมัติให0รื้อแล0วครั้งหนึ่ง 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 4  และให0ช�วยติดไฟส�องทางเพ่ิมด0วยครับ 

นายทองยศ ทะยานรัมย�  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยซ�อมแซมถนนตามคลองหนองระหารโดยลงหินคลุก 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 5  ท้ังสองข0างคลองและขยายเขตประปาจุดบ0านนายนิหารด0วยครับ 

นายประยอง วาทิรอยรัมย� ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยดําเนินการแก0ไขรางระบายน้ําหมู�ท่ี 6 เนื่องจากไม�ได0  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 6  ระดับน้ําไหลไม�หมด  ติดต้ังโคมไฟส�องทางเพ่ิมเติม  

ติดประกาศไม�ให0จับปลาในช�วงปลาวางไข�แล0วก็ให0ติดประกาศไม�ให0ท้ิงขยะ 
เส0นจากหมู�ท่ี 1 ไปตาเสามีการท้ิงตามข0างทาง  

นายบุญร�วม ชิวรัมย�  ผมอยากให0 อบต.ได0ช�วยตรวจสอบการใช0น้ําของแต�ละบ0านด0วย อาจมีการ  
    ส.อบต.หมู�ท่ี 7  ต�อประปาไม�ผ�านมิเตอร� โคมไฟส�องทางตรงศาลาหมู�บ0านให0เข0าบ0านประชาชน 

อยากให0หมุนกลับมายังถนนคืน อีกเรื่องนําเสนอคือการเผาขยะ อบต.น�าจะมี
มาตรการในการควบคุมการเผาขยะ ขอบคุณครับ 

นายวันเพ็ญ อุทัยรัมย� อยากให0 อบต.เมืองโพธิ์ได0ไปต�อสายดับท่ีขาดเนื่องจากรถขนอ0อยเก่ียวขาด 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 8  พร0อมท้ังซ�อมแซมถนนลงหินคลุกตรงบ0านนายเชิญและซอยต�างๆ ในหมู�บ0าน 

นายมานพ  ทะเลิงรัมย� ผมอยากให0ติดไฟส�องทางเพ่ิมเติม ท�อประปาแตกตรงจุดบ0านนางสําเภา พารื่นรัมย� 
    ส.อบต.หมู�ท่ี 9  ล0อมรั้วสระน้ําสาธารณะหมู�ท่ี 9 ท้ังสองแห�ง  

นายสมเกียรติ สวัสดิ์รัมย�  ผมอยากให0 อบต.ช�วยดําเนินการแก0ไขปVญหาไฟส�องทางดับมีตรงทางเข0าประปา  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  จุดบ0านนางสุมาลย� ตรงบ0านนายสํารวย ชิวรัมย� ในซอยเศรษฐีด0วย อบต.เมืองโพธิ์ 

น�าจะมีมาตรการควบคุมการลงเล�นน้ําเนื่องจากผมเห็นว�ามีเด็กมาลงเล�นในช�วง
วันหยุดกลัวว�าจะมีอันตรายกับเด็กได0 อบต.น�าจะมีเครื่องเสียงไว0ใช0เองทางการ
ประชุม และการส�งเสียงตามสายของ 

นายทัศน�  สอนบุญชู   ผมอยากให0 อบต.ช�วยดําเนินการซ�อมแซมเตียง เต̂น อบต.ท่ีชํารุดเพ่ือท่ีชาวบ0าน 
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  มีงานมายืมใช0ได0 

นายสมบัติ เถลิงรัมย�  ผมอยากสอบถามเรื่องการขอเพ่ิมอัตราค�าเก็บน้ําประปาจากสี่บาทเปGนห0าบาท 
    นายก อบต.   สมาชิกมีความเห็นอย�างไร  

นายสมเกียรติ สวัสดิ์รัมย�  เรื่องข้ึนค�าน้ําประปานั้นผมอยากให0 อบต.ช�วยปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ําก�อนค�อย  
   ส.อบต.หมู�ท่ี 1  มีพิจารณาใหม�ว�าควรเพ่ิมหรือเปล�าเนื่องจากชาวบ0านแจ0งว�าน้ําไม�ค�อยสะอาด 

    ท่ีประชุม   เห็นควรว�าปรับปรุงคุณภาพน้ําก�อนค�อยมาคุยกันใหม� 

 

 

/...นายธรรมนูญ 
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นายธรรมนูญ แสนสนาม  ครับผมพ่ึงได0ย0ายมาก็ได0รับนโยบายจากท�านนายกในการพัฒนาตําบลของเรา 
ปลัด อบต./เลขาฯ เรื่องต�างๆ ท่ีทุกท�านได0เสนอมานั้น ทาง อบต.เมืองโพธิ์จะดําเนินการให0รวดเร็ว 

ท้ังนี้ต0องดูเก่ียวกับงบประมาณซ่ึงผมคิดว�าเรามีเพียงพอต�อการแก0ปVญหาความ
เดือดร0อนของประชาชน เบ้ืองต0นผมขอดําเนินการซ�อมแซมระบบประปาก�อน
เพราะเปGนเรื่องท่ีจําเปGนมาก และอีกเรื่องผมอยากแจ0งให0ทราบตามท่ีทุกท�านได0เคย
พูดคุยกันเก่ียวกับเรื่องทัศนศึกษาดูงานนั้น เดียวจะลองศึกษาดู  สวนท่ีว�าจะไป
ไหนกันนั้นค�อยว�ากันอีกที  ขอบคุณครับ  

นายประกอบ  โพธิ์พัฒน�  มีท�านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
    ประธานสภาฯ  ถ0าไม�มีอะไรแล0วผมก็ขอปHดประชุมครับ  

   

เลิกการประชุม  เวลา  15.3๐  น. 

                             ลงชื่อ        นายธรรมนูญ แสนสนาม  ผู0จดรายงานการประชุมฯ 
                (นายธรรมนูญ แสนสนาม ) 

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

 
 

  


