
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจําป&  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งโพธิ์ 

ผู0มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  ช่ือสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์   ด�วงวิจิตร ประธานสภาฯ ประสิทธิ์   ด�วงวิจิตร  
๒ นายเลอศักด์ิ  นาคา รองประธานสภาฯ เลอศักด์ิ  นาคา  
๓ นายสุวิทย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ สุวิทย  ชูเกิด  
๔ นายสุชาติ   เทพยศ ส.อบต.หมู*ท่ี  ๑ สุชาติ   เทพยศ  
๕ นายนาวี ทองมณี      ส.อบต.หมู*ท่ี  ๒ นาวี ทองมณี       
๖ นายวชิระ เดชบํารุง   ส.อบต.หมู*ท่ี  ๒ วชิระ เดชบํารุง    
๗ นายเกษม  สมัครธรรม   ส.อบต.หมู*ท่ี  ๓ เกษม  สมัครธรรม    
๘ นายประชิด  มะสุวรรณ  ส.อบต.หมู*ท่ี  ๔ ประชิด  มะสุวรรณ   
๙ นายโชค ศรีสุวรรณ     ส.อบต.หมู*ท่ี  ๔ โชค ศรีสุวรรณ      

๑๐ นายสรรเสริญ  ประชุมทอง ส.อบต.หมู*ท่ี  ๕ สรรเสริญ  ประชุมทอง  
๑๑ นายสมชาย  แสงสุริยันต  ส.อบต.หมู*ท่ี  ๕ สมชาย  แสงสุริยันต   
๑๒ นางสาวสุพัตรา  อนุรักษ  ส.อบต.หมู*ท่ี  ๖ สุพัตรา  อนุรักษ   
๑๓ นายศิวัชกร  จันทร ชาตรี     ส.อบต.หมู*ท่ี  ๖ ศิวัชกร  จันทร ชาตรี      
๑๔ นางบุษกร สุขช*วย   ส.อบต.หมู*ท่ี  ๗ นางบุษกร สุขช*วย    
๑๕ นายสมคิด  เพ็งสงค  ส.อบต.หมู*ท่ี  ๗ สมคิด  เพ็งสงค   
๑๖ นายเสวก  แก�ววิจิตร ส.อบต.หมู*ท่ี  ๘ เสวก  แก�ววิจิตร  

ผู0ไม�มาประชุม   
 
ผู0เข0าร�วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  ช่ือสกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ  เกิดศิริ นายก  อบต.ทุ*งโพธิ์ สุชาติ  เกิดศิริ  
๒ นายเมษา  ทองใส รองนายก  อบต.ทุ*งโพธิ์ เมษา  ทองใส  
๓ นายสุวิทย   ท*องวิถี  รองนายก  อบต.ทุ*งโพธิ์ สุวิทย   ท*องวิถี   
๔ นายประภาส  สาระพางค   เลขานุการนายกอบต.ทุ*งโพธิ์ ประภาส  สาระพางค    
๕ นายศิวะกานท  ชูทอง หัวหน�าสํานักปลัด อบต. ศิวะกานท  ชูทอง  
๖ นายเสวตฉัตร  นิลวรรณ ผู�อํานวยการกองช*าง เสวตฉัตร  นิลวรรณ  
๗ นางวิไลลักษณ  สังสิทธิเสถียร รองปลัด  อบต. วิไลลักษณ  สังสิทธิเสถียร  
๘ นางสาวนิตยา กาญจนรักษ  ผอ.กองการศึกษาฯ นิตยา กาญจนรักษ   
๙ นางสาวโสภา   จันทร แก�ว ผู�อํานวยการกองคลัง โสภา   จันทร แก�ว  
๙ นายน�อม  แก�วประภาค ประชาชน น�อม  แก�วประภาค  
     



๒ 
 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  เม่ือถึงเวลาได�ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ปรากฏว*าสมาชิกสภาฯเข�าร*วม

ประชุมจํานวน  ๑๖  ท*าน  จากสมาชิกท้ังหมด  ๑๖  ท*าน และได�เชิญ
เข�าห�องประชุมพร�อมท้ังผู�บริหารและหัวหน�าส*วนราชการ  ต*อจากนั้นได�
เชิญ  นายประสิทธิ์  ด�วงวิจิตร ประธานสภาฯ  ได�กล*าวเปCดการประชุม
สมัย สามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปD พ.ศ.๒๕๖๐ การประชุมในวันนี้มี
ระเบียบวาระดังต*อไปนี้ 

นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 กล*าวเปCดการประชุมตามระเบียบวาระดังต*อไปนี้ 
-ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
-ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
      รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา 
     ๓.๑.การพิจารณารับโอนประปาหมู/บ0าน หมู/ท่ี ๑ บ0านคลองขัน 
     ๓.๒.กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปD พ.ศ. ๒๕๖๐  และสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปDถัดไป 
      

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
  -ไม*มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให�ท*าน
สมาชิกสภาฯ  ทุกท*านท่ีเข�าร*วมประชุมได� ตรวจสอบรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล�ว  ท่ีได�แจกให�กับท*านสมาชิกไปแล�ว ไม*ทราบว*ามีข�อสงสัยจะ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงประการใดบ�างถ�าไม*มีกระผมจะขอมติท่ีประชุมในการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ*านสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ถ0าไม/มีสมาชิก
สภาฯท/านใดจะแก0ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งท่ีผ/านมากระจะขอ
มติรับรองรายงานการประชุมท/านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
ไม*เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา 
  ๓.๑.การพิจารณารับโอนประปาหมู�บ�าน หมู�ท่ี ๑ บ�านบ�านคลองขัน 
นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 การพิจารณารับโอนประปาหมู/บ0าน หมู/ท่ี ๑ บ0านบ0านคลองขัน กระผมขอให0
ผู0ท่ีเก่ียวข0องได0ชี้แจงรายละเอียดของระบบประปาหมู/บ0านให0ท่ีประชุมสภา
ได0รับทราบ 

นายสุชาติ  เกิดศิริ 
นายก อบต 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านการบริหารระบบประปาหมู/บ0าน
ดังกล/าวเนื่องจากคณะกรรมการบริหารไม/สามารถบริหารจัดการได0และ
สาเหตุท่ีต0องโอนกิจการประปาดังกล/าวให0องค:การบริหารส/วนตําบล
รับผิดชอบก็เนื่องเม่ือระบบประปาเกิดการชํารุดและต0องใช0งบประมาณ
จํานวนมากในการซ/อมแซมทางหมู/บ0านไม/มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการซ/อมแซมทําให0ส/งผลกระทบต/อครัวเรือนผู0 ใช0น้ํ าและทาง
กรรมการบริหารกิจการประปาหมู/บ0านก็ได0ประชุมและมีมติให0โอนกิจการ
ประปาดังกล/าวให0องค:การบริหารส/วนตําบลรับผิดชอบซ่ึงองค:การบริหารส/วน
ตําบลก็มีหน0าท่ีโดยตรงในการบริหารกิจการประปาอยูแล0ว 

นายสุชาติ  เทพยศ 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๑ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านการโอนระบบประปาหมู/ท่ี ๑ บ0าน
คลองขันซ่ึงระบบประปาดังกล/าวได0ก/อสร0างโดยงบประมาณ SML ละได0
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ หมู/ท่ี ๑ ป@ญหาในการบริหารจัดการท่ีผ/าน
มามีท้ังเรื่องคนและการดูแลบํารุงรักษา ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นว/า 
อบต.เปBนหน/วยงานท่ีมีความพร0อมในการดูแลบํารุงรักษามากกว/า 

นางสาวโสภา   จันทร�แก0ว 
ผอ.กองคลัง 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับระบบประปา
ดังกล/าวท่ีทางคณะกรรมการหมู/บ0านได0แจ0งมา ซ่ึงมีผู0ใช0น้ํา จํานวน ๔๘ 
ครัวเรือน และได0มีการตัดงบประมาณแล0วและไม/มีหนี้คงค0างมีเงินคงเหลืออยู/ 
๔ บาท การโอนระบบปาดังกล/าวซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วย
การพัสดุของ หน*วยการบริหารราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข�อ ๙ ในกรณีท่ีมีผู�อุทิศพัสดุให�เปGน
กรรมสิทธิแก*หน*วยการบริหารราชการส*วนท�องถ่ิน หรือให�สิทธิอันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบให�เปGนผู�ดูแลพัสดุนั้น ถ�าการกระทําดังกล*าวมีเง่ือนไขหรือมี
ภาระติดพันหน*วยการบริหารราชการส*วนท�องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได�ต*อเม่ือได�รับความเห็นชอบจากสภาหน*วยการบริหารราชการส*วนท�องถ่ิน
นั้นการได�มาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได�กําหนดไว� และ
ไม*มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว�เปGนการเฉพาะให�
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีกําหนดไว�ใน
หมวดนี้ จึงขอให�สภาฯได�พิจารณา และหากสภามีมติรับโอนระบบประปดังก
ล*าวแล�ว อบต.ก็จะต�องดําเนินการประชุมทําความเข�าใจกับผู�ใช�น้ําท้ังหมด
เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ การบริหารจัดการระบบประปาของ อบต 

นายสมคิด   เพ็งสงค� 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๗ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านในการบริหารกิจการประปาของหมู/
ท่ี ๑ ผู0ใช0น้ําได0รับทราบถึงหลักเกณฑ:การบริหารจัดการของ อบต.แล0วหรือไม/
ซ่ึงของหมู/ท่ี ๗ เองก็เคยมีการถ/ายโอนให0กับ อบต.ป@ญหาในการบริหารจัดการ
ก็คงเหมือนๆกันซ่ึงจําเปBนต0องทําความเข0าใจกับชาวบ0านก/อน 



๔ 
 

 
   
นายศิวัชกร  จันทร�ชาตรี 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านกระผมขอเสริมปLญหาการบริหารจัดการท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงถามว*าใครเปGนผู�รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประปา
หมู*บ�านท่ีจะต�องมาชี้แจงรายละเอียดให�ท่ีประชุมสภาฯได�รับทราบก*อนท่ีสภาฯจะ
พิจารณาว*าจะรับโอนหรือไม*ซ่ึงหากจะขอมติท่ีประชุมสภาฯก็จะต�องให�ผู�มีหน�าท่ีดูแล
รับผิดชอบระบบประปาจะต�องมาชี้แจงด�วยเพราะก*อนท่ีจะมีการลงมติท่ีประชุม
จะต�องรับทราบรายละเอียดเพ่ือจะลดปLญหาท่ีจะตามมาในอนาคต 

นายสุชาติ  เทพยศ 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๑ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านกระผมซ่ึงเปBนสมาชิกสภาฯหมู/ท่ี ๑ ซ่ึงเปBน
ตัวแทนของคณะกรรมการบริหารระบบประปาซ่ึงได0ชี้แจงรายรายละเอียดไปแล0วและ
หากมีป@ญหาใดเกิดข้ึนก็จะเปBนผู0รับผิดชอบในเรื่องดังกล/าว 

นายเกษม   สมัคธรรม 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๓ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านผมคิดว/าเม่ือท/านสมาชิกสภาฯหมู/ท่ี ๑ ได0
แสดงความรับผิดชอบในการเปBนตัวแทนของคณะกรรมการหมู/ท่ี ๑ แล0วผมคิดว/าท่ี
ประชุมก็คงจะต0องยอมรับ 

นายศิวัชกร  จันทร�ชาตรี 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านตามท่ีผู�อํานวยการกองคลังได�ชี้แจง ซ่ึงผู�ใช�
น้ําจํานวน ๔๘ ครัวเรือนดังกล*าวก็ต�องจ*ายค*าธรรมเนียมในการขอเปCดใช�น้ําซ่ึงก็น*าจะ
เปGนท่ียอมรับและควรดําเนินการทําความเข�าใจกับผู�ใช�น้ําด�วย 

นายสรรเสริญ  ประชุมทอง 
 ส.อบต.หมู�ท่ี ๕ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท/านผมคิดว/าการบริหารระบบประปาทุกหมู/บ0าน
โดยคณะกรรมการหมู/บ0านจะมีป@ญหาเหมือนๆกันเม่ือท*านสมาชิกหมู*ท่ี ๑ ยืนยันแล�ว
ว*าจะเปGนผู�รับผิดชอบแล�วผมคิดว*าน*าจะไม*มีปLญหาใดๆ 

นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 การโอนระบบประปาหมู*บ�าน บ�านคลองขัน หมู* ท่ี ๑ มีสมาชิกสภาฯท*านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีหรือไม*   ถ�าไม*มีกระผมจะขอมติท่ีประชุมในการรับ
โอนระบบประปาดังกล*าว 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
ไม*เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ๓.๒.กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป& พ.ศ. ๒๕๖๐  และสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกของป&ถัดไป 

นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปD พ.ศ. ๒๕๖๐  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
ปDถัดไป กระผมขอชี้แจงระเบียบกฏหมายท่ีเก่ียวข�องให�ท่ีประชุมได�รับทราบ 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําและองค การบริหารส*วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปDหนึ่งให�มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล�วแต*สภาองค การบริหารส*วนตําบลจะกําหนด แต*ต�องไม*เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปDให�สภาองค การบริหารส*วนตําบลกําหนด ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว*าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๑๑ (๓) สําหรับองค การบริหารส*วนตําบล
ให�สภาองค การบริหารส*วนตําบลกําหนดว*าปDนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปDก่ีสมัย 

   
 



๕ 
 

   
  แต*ละสมัยในปDนั้นจะเริ่มเม่ือใดแต*ละสมัยในปDนั้นจะมีกําหนดก่ีวันกับให�กําหนด

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปDสมัยแรกของปDถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 
ข�อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปD ระยะเวลาและวันเริ่มต�น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปDของแต*ละสมัยในปDนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปDของปDถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปDสมัย
แรกของปDถัดไป ให�ประธานสภาท�องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปD
สมัยแรกของแต*ละปD โดยให�นําความในข�อ ๑๑  มาใช�บังคับโดยอนุโลมเม่ือสภา
ท�องถ่ินมีมติแล�วให�ประธานสภาท�องถ่ินทําเปGนประกาศของสภาท�องถ่ิน พร�อม
ท้ังปCดประกาศไว�ในท่ีเปCดเผย ณ สํานักงานองค กรปกครองส*วนท�องถ่ิน  ตามท่ี
กระผม ได�ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปD 
๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปDถัดไป กระผมจึงขอปรึกษาท่ี
ประชุมในการพิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําปD๒๕๖๐ ว*าจะกําหนดก่ีสมัย
ในเดือนใดและเริ่มต�นเม่ือใดและกําหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปD ๒๕๖๑ 
ขอให�สมาชิกสภาฯทุกท*านได�หารือในท่ีประชุมและเสนอเก่ียวกับการกําหนด
สมัยประชุมสภาฯและขอผู�รับรองด�วย 

นายประชิต  มะสุวรรณ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผม นายนายประชิต  มะสุวรรณ 
ส.อบต.หมู*ท่ี ๔ กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปD พ.ศ.
๒๕๖๐จํานวน ๔ สมัยและสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปDถัดไปดังนี้  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปD พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต*วันท่ี ๑๖-๓๐ เมษายน  พ.ศ.
๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปD พ.ศ.๒๕๖๐ ต้ังแต*วันท่ี ๑-๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปD พ.ศ.๒๕๖๐ ต้ังแต*วันท่ี ๑-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐     มีกําหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปD  พ.ศ.๒๕๖๑ ต้ังแต*วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ  พ.ศ.
๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน 
ผู�รับรอง ๑.นางบุษกร  สุขช*วย  ส.อบต.หมู*ท่ี ๗ 
           ๒.นายโชค  ศรีสุวรรณ ส.อบต.หมู*ท่ี ๔ 

นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 ตามท่ีท*านสมาชิกสภาฯได�เสนอการสมัยสามัญประจําปD ๒๕๖๐ และสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปDถัดไปมีสมาชิกสภาฯท*านใดมีความเห็นเปGนอย*างอ่ืนอีก
หรือไม*ถ�าไม*มีกระผมขอมติท่ีประชุมในการกําหนดสมัยประชุม สมาชิกสภาฯ
ท*านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
ไม*เห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
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นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 กระผมขอสรุปการสมัยสามัญประจําปD ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ของปDถัดไปดังนี้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปD พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต*วันท่ี ๑๖-๓๐ เมษายน  พ.ศ.
๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปD พ.ศ.๒๕๖๐ ต้ังแต*วันท่ี ๑-๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.
๒๕๖๐  มีกําหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปD พ.ศ.๒๕๖๐ ต้ังแต*วันท่ี ๑-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ มีกําหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปD  พ.ศ.๒๕๖๑ ต้ังแต*วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ  พ.ศ.
๒๕๖๑ มีกําหนด ๑๕ วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 ในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท*านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม* 
ขอเชิญ 

นายประชิต  มะสุวรรณ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผมขอสอบถามการจัดเก็บขยะ
ตามคําสั่งองค กาบริหารส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ ๔๐๑ /๒๕๕๙ เรื่องให�ดําเนินการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือให�การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลทุ*งโพธิ์ เปGนไป
ด�วยความเรียบร�อยและลดปริมาณขยะ ตกค�างโดยกําหนดให�คนงานประจํารถ
ขยะดําเนินการจัดเก็บขยะตามแผนการจัดเก็บขยะ ดังนี้ 
วันท่ี ๑ วันจันทร  จัดเก็บ   หมู*ท่ี ๕   จํานวน ๒๑๗ จุด  
วันท่ี ๒ วันอังคาร จัดเก็บ  หมู*ท่ี ๒,๓,๘   จํานวน ๒๑๕ จุด  
วันท่ี ๓ วันพุธ จัดเก็บ    หมู*ท่ี ๔        จํานวน ๒๑๐ จุด   
วันท่ี ๔ วันพฤหัสบดี จัดเก็บ  หมู*ท่ี ๗          จํานวน ๑๑๕ จุด   
วันท่ี ๕ วันศุกร   จัดเก็บ   หมู*ท่ี ๑,๖    จํานวน  ๑๘๐ จุด    
อนึ่ง สําหรับ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ศรีเพชร เกจเวย  พ้ืนท่ี หมู*ท่ี ๖ ให�
ดําเนินการจัดเก็บประจําทุกวัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ พ้ืนท่ีตําบลสามตําบลให�
ดําเนินการจัดเก็บอย*างน�อยอาทิตย ละ ๑-๒ ครั้ง การดําเนินการจัดเก็บขยะ
ดังกล*าวข�างต�นภายในหนึ่งอาทิตย จะต�องดําเนินการจัดเก็บให�ครอบคลุมทุก
หมู*บ�าน แต*ปLญหาการจัดเก็บขยะท่ีผ*านมาปรากฏว*ายังมีขยะตกค�างและได�รับ
แจ�งจากชาวบ�านว*าพนักงานจัดเก็บขยะไม*ได�ดําเนินการจัดเก�บให�เปTนไปตาม
แผนท่ีได�กําหนดไว�ดังกล*าว 
เรื่องท่ี ๒ ตามท่ีองค การบริหารส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ได�ก*อสร�างระบบประปาผิวดิน
หมู* ท่ี ๔ และได�ดําเนินการก*อสร�างเสร็จนานแล�วแต*ปLจจุบันยังไม*มีการ
ดําเนินการเปCดใช�ระบบประปาแต*อย*างใดกระผมจึงขอให�ผู�รับผิดชอบได�
ดําเนินการด�วย 

นายศิวะกานท�   ชูทอง 
หัวหน0าสํานักปลัด อบต. 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผมขอชี้แจงทําความเข�าใจปLญหา
การดําเนินการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยของ อบต.จากการดําเนินการ
บริหารจัดการขยะของ อบต.ท่ีผ*านมาปรากฏว*ามีปLญหาเกิดข้ึนและได�รับการ 

   



๗ 
 

 
   
  ร�องเรียนจากชาวบ�านและสมาชิก อบต.บ*อยครั้งเกือบทุกหมู*บ�านเนื่องจากการ

จัดเก็บขยะไม*ทันไม*เปTนไปตามแผนการจัดเก็บทําให�มีปริมาณขยะตกค�างในพ้ืนท่ี
จํานวนมาก ซ่ึงกระผมขอชี้แจงปLญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงก็มีสาเหตุท่ีทําการให�การจัดเก็บ
ขยะไม*เปGนไปตามแผนหลายประการคือ 
๑.ปLญหาจาการท่ีบางครั้งพนักงานขับรถจัดเก็บขยะลาหรือไม*ได�มาปฏิบัติงานก็จะ
ทําให�ในวันนั้นไม*สามารถจัดเก็บขยะได� 
๒.ปLญหาการลากิจลาปUวยของพนักงานจัดเก็บก็เปGนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�ไม*สามารถ
จัดเก็บขยะได�ทันตามเวลา 
๓.บางครั้งรถเก็บขนขยะเสียหรือต�องนํารถเข�าศูนย บริการก็เปGนสาเหตุในวันนั้น
ไม*ได�ทําการจัดเก็บขยะ 
๔.บางครั้งหน*วยงานอ่ืนๆร�องขอความช*วยเหลือให�จัดเก็บขยะกรณีเปGนการเร*งด*วน
เพ่ือจัดกิจกรรมต*างเช*น อําเภอ ก็ทําให�วันนั้นไม*สามารถจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีได� 
๕.วันใหนท่ีมีฝนตกก็ไม*สามารถจัดเก็บขยะในพ้ินท่ีได� ซ่ึงสาเหตุท้ังหมดท่ีกล*าวก็
เปGนปLญหาท่ีทําให�ไม*สามารถจัดเก็บขยะให�เปGนไปตามแผนได�และภายในอาทิตย 
หนึ่งก็ไม*สามารถจัดเก็บขยะให�ครบทุกหมู*บ�านได�ทําให�ปริมาณขยะตกค�าง ซ่ึง
ผู�บริหารก็ได�ดําเนินการแก�ไขปLญหาในเบ้ืองต�นโดยดําเนินการออกคําสั่งองค กา
บริหารส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ ๔๐๑ /๒๕๕๙ เรื่องให�ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
และกําชับพนักงานเก็บขนขยะให�พยายามจัดเก็บขยะให�ครอบคลุมทุกหมู*บ�านการ
ดําเนินการจัดเก็บขยะดังกล*าวให�ถือปฏิบัติดังนี้   
๑.ออกเก็บรอบแรกเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐น.นําขยะไปท้ิงรอบหนึ่ง  พักเท่ียง     
๒.ออกเก็บรอบสอง เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.นําขยะไปท้ิงรอบสองเลิกงาน แต*ก็
ยังไม*สามารถท่ีจะแก�ไขปLญหาดังกล*าวได� และผู�บริหารก�ได�ออกคําสั่งองค การ
บริหารส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ ท่ี  ๕๐๕ /๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ให�
พนักงานจ�างท่ัวไปปฏิบัติหน�าท่ีโดยกําหนดเวลาทํางานปกติและวันหยุดประจํา
สัปดาห ของพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน*ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานขับรถเก็บขนขยะ)และพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน*ง คนงานประจํารถขยะ
ดังนี้ 
๑.กําหนดให�พนักงานจ�างท่ัวไปตําแหน*งดังกล*าวปฏิบัติหน�าท่ี“เวลาทํางานปกติ” 
คือวันจันทร ถึงวันเสาร  
๒.กําหนดวันหยุดประจําสัปดาห ของพนักงานท่ัวไปจ�างตําแหน*งดังกล*าว เปGนเวลา 
๑ วันคือวันอาทิตย โดยในคําสั่งนี้ได�กําหนดให�พนักจัดเก็บขยะปฏิบัติหน�าท่ีวัน
ทํางานปกติ วันจันทร ถึงวันเสาร  คือให�ทํางานอาทิตย ละ ๖ วันเพ่ือท่ีจะแก�ไข
ปLญหาการจัดเก็บไม*ทันตามแผนการจัดเก็บ และในวันหยุดราชการหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ ต*างๆท่ีมีวันหยุดติดต*อกันหลายวันก็ได�ดําเนินการออกคําสั่งให�พนักงาน
จัดเก็บปฏิบัติหน�าท่ีนอกเวลาราชการเพ่ือมิให�ส*งผลกระทบต*อแผนการจัดเก็บและ
มีปริมาณ 

   



๘ 
 

 
   
  ปริมาณขยะตกค�างในพ้ืนท่ีซ่ึงคิดว*าน*าจะแก�ปLญหาได�ส*วนหนึ่งแต*ก็คงไม*

สามารถแก�ไขปLญหาได�ท้ังหมด 
ซ่ึงในขณะนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได�ให�ความสําคัญกับปLญหาเรื่อง
ขยะมากได�มีการสั่งการให� อปท บริหารจัดการเรื่องปLญหาขยะในพ้ืนท่ีอย*าง
เร*งด*วนและได�มีการออก พรบ.ฉบับใหม*คือ พรบ.รักษาความสะอาดและความ
เปGนระเบียบเรียบของบ�านเมือง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึง อบต.ก็ต�องรอ
แนวทางท่ีชัดเจนว*าจะต�องถือปฏิบัติตาม พรบ ฉบับนี้หรือไม*อย*างไร 
และก็ขอฝากแจ�งสมาชิกสภาฯเพ่ือประชาสัมพันธ ให�ประชาชนได�รับด�วยเรื่อง
ถังขยะสูญหายเนื่องจากการประสบอุทกภัยท่ีผ*านมาได�รับทราบว*ามีถังขยะได�
สูญหายจึงขอแจ�งหากชาวบ�านท*านใดท่ีถังขยะสูญหายก็ขอให�มาแจ�งข�อมูลไว�ท่ี 
อบต.เพ่ือจะได�ดําเนินการจัดหาต*อไป 

นางบุษกร  สุช�วย 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๗  

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านดิฉันมีปLญหาข�อสงสัยเก่ียวกับการ
ดําเนินงานการเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลทุ*งโพธิ์ซ่ึง หมู*ท่ี ๗ ได�เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจาก
กองทุนและเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบโครงการและได�ส*งกลับให�แก�ไขปรับปรุ*งใหม*
ดิฉันจึงอยากให�ผู�ท่ีรับผิดชอบได�ชี้แจงรายละเอียดให�ทราบด�วย 

นางวิไลลักษณ�  สังสิทธิเสถียร 
รองปลัด อบต. 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ*งโพธ  ซ่ึงได� ดําเนินการตามประกาศกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห* งชาติ ซ่ึง เปGนผู� อุดหนุนงบประมาณให�กองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลทุ*งโพธิ์และงบประมาณจากองค การบริหารส*วน
ตําบลทุ*งโพธิ์ท่ีได�งบประมาณสมทบกองทุน และในการดําเนินงานก็ต�องยึด
ระเบียบและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานและการดําเนินงานภายใต�คณะ
กรรมการบริหารกองทุนซ่ึงมีผู�แทนมาจากหลายภาคส*วน ซ่ึงการดําเนินการ
คณะกรรมการก็ได�แจ�งให�ทุกหน*วยงานทราบในการเสนอโครงการซ่ึงจะต�อง
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคมซ่ึงหากส*งโครงการขอรับเงินล*าช�าก็
จะไม*สามารถดําเนินการจัดทําแผนและประกาศใช�แผนได� ซ่ึงจะต�องรีบ
ดําเนินการและต�องคีย ข�อมูลดครงการเข�าระบบหากท*านส*งโครงการล*าช�าทาง
กองทุนก็ไม*สามาถรอได�เพราะต�องดําเนินงานไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

นายสุชาติ  เกิดศิริ 
นายก อบต 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผมขอแจ�งเก่ียวกับการดําเนินการ
ปรับปรุงซ*อมแซมถนนหนทางท่ีได�รับความเสียหายจากอุทกภัยท่ีผ*านมาซ่ึงมี
จํานวนมากซ่ึงทางองค การบริหารส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ก็เร*งดําเนินการแก�และคิด
ว*าจะเสนอโครงการเพ่ือให�สภาฯได�พิจารณางบประมาณจ*ายขาดเงินสะสมใน
การประชุมครั้งนี้แต*ยังไม*สามารถดําเนินการได�เนื่องจากทางองค การบริหาร
ส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ได�ขอสนับสนุนงบประมาณผ*านอําเภอไปและยังไม*สามารถ
สรุปได�ว*าจะได�รับจัดสรรงบประมาณมาเท*าใดกระผมจึงคิดว*าหากสามารถสรุป
งบประมาณจากอําเภอได�แล�วบางส*วนท่ีเหลือก็จะขออนุมัติจ*ายขาดเงินสะสม
ในการประชุมสภาฯครั้งต*อไป 



๙ 
 

   
นางสาวนิตยา  กาญจนรักษ� 
ผอ.กองการศึกษา 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอแจ�งประกาศประชาสัมพันธ การรับสมัครเด็กของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก หมู*ท่ี ๕ 
บ�านอายเลาและหมู*ท่ี ๘ บ�านควนตอ โดยรับสมัครเด็กท่ีมีอายุ ๒-๕ ปDและมี
ภูมิลําเนาอยู*ในพ้ืนท่ี ศูนย พัมนาเด็กเล็กบ�านอายเลา จํานวน ๖๐ คนและศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กบ�านควนตอ จํานวน ๔๐ คนโดยรับสมัครต้ังแต*เดือนมีนาคม 
๒๕๖๐ เปGนต�นไปตามท่ีได�จัดทําประกาศรับสมัครไปแล�ว และกําหนดเปCดเรียน
เทอมท่ี ๑ ต้ังแต*เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐ และเทอมท่ี ๒ ต้ังแต* 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จึงฝากแจ�งสมาชิกสภาฯช*วย
ประชาสัมพันธ  

นายศิวัชกร   จันทร�ชาตรี 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๖ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านขอแจ�งถนนหมู*ท่ี ๖ ชํารุดเสียหาย
เนื่องจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงผมคิดว*า อบต.มีหน�าท่ีในการบริหารจัดการ
เรื่องถนน เรื่องประปา น*าจะต�องมีมาตรการกําหนด เช*น ถนนก็จะต�องมีการ
กําหนดน้ําหนักบรรทุกของผู�ใช�รถยนต ประเภทต*างๆ 
เรื่องโครงการ/กิจกรรมของหมู*ท่ี ๖ ฝายก้ันน้ําบ�านวังโกซ่ึงสร�างได�ไม*นาน
ตอนนี้ก็ชํารุดเสียหายปและผู�ใช�เส�นทางก็สัญจรไม*ได�เนื่องจากท*อระบายน้ําขาด
กระผมจึงฝากผู�ท่ีเก่ียวข�องช*วยแก�ไขปLญหาให�ด�วย 

นายสรรเสริญ  ประชุมทอง 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๕ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผมขอสอบถามการดําเนินการ
ซ*อมแซมไฟฟTาสาธารณะซ่ึงกระผมได�ไปสํารวจดูไฟฟTาบางจุดไม*ติดไม*สามารถ
ใช�การได�กระผมจึงฝากให�เข�าไปซ*อมแซมให�ด�วย และไฟจุดเดิมท่ีมีอยู*แล�วแต*ไป
ติดต้ังซํ้าซ�อนก็ขอให�ย�ายไปติดต้ังจุดท่ีจําเปGนด�วย 
เรื่องชาวบ�านได�ร�องเรียนถนนชํารุดเนื่องจากอุทกภัยโดยเฉพาะถนนสายหมู*ท่ี 
๕-๘ เรื่องประปาท่ีได�ดําเนินการก*อสร�างเสร็จเรียบร�อยแล�วแต*ยังไม*สามารถ
เปCดใช�งานได�ก็ขอให�ผู�เก่ียวข�องเร*งดําเนินการด�วยและขอฝากเพ่ือนสามาชิก 
ข�าราชการหากมีปLญหาใดๆก็สามารถท่ีจะประสานผมได�ทันทีถึงแม�จะอยู*
ในช*วงรักษาการกระผมก็ยังช*วยเหลือชาวบ�านเต็มท่ี 

นายสุวิทย�   ท�องวิถี 
รองนายก อบต. 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผมขอทําความเข�าใจปLญหาต*างๆ
กับเพ่ือนสมาชิกสภาฯคือเรื่องงบประมาณของ อบต รัฐบาลส*วนกลางยังไม*ได�
ดําเนินการกระจายอํานาจให�อย*างเต็มท่ีในการบริหารจัดการท�องถ่ินเพราะยังมี
ส*วนภูมิภาคท่ีเข�ามาเก่ียวข�องในการดําเนินงานแต*กระผมคิดว*าประชาชนคงไม*
เข�าใจกระผมเองในพ้ืนท่ีหมู*ท่ี ๘ ผมก็ได�ชี้แจงชาวบ�านและทําความเข�าใจกับ
ชาวบ�านมาตลอด ซ่ึงเรื่องใหนท่ีชาวบ�านสามารถแก�ปLญหาได� เองก็ให�
ดําเนินการได�เลยโดยไม*ต�องรอหน*วยงานรัฐ ปLญหาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนท่ีผ*านมาได�
เกิดข้ึนท้ังตําบลหรืออาจจะมีบางท่ีบางหมู*บ�านอาจเกิดจากฝDมือมนุษย ทําให�เด
กิดข้ึน ผมคิดว*าหากเกิดจากภัยะรรมชาติก็สามารถท่ีจะทําความเข�าใจกับ
ชาวบ�านได� 

   
 
 



๑๐ 
 

   
นางบุษกร  สุช�วย 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๗ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านดิฉันยังสงสัยและอยากทราบว*า
โครงการเสนอของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพไม*ทราบตอนนี้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนได�พิจารณาโครงการเสร็จแล�วหรือยังเพราะดิฉัน
ต�องการรายละเอียดเพ่ือจะได�ไปชี้แจงกับคณะกรรมการของหมู*ท่ี ๗ด�วย 

นางวิไลลักษณ�  สังสิทธิเสถียร 
รองปลัด อบต. 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านการดําเนินการของกองทุนได�
ดําเนินการไปตามกรอบระยะเวลาซ่ึงหากท*านส*งโครงการช�ากว*าระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�ซ่ึงไม*อาจจะรอได�และขณะนี้ก็ได�ประกาศใช�แผนไปเรียบร�อยแล�ว 

นายนาวี  ทองมณี 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๒ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านปLญหาต*างๆท่ีเกิดข้ึนก็ต�องมีการ
ดําเนินการแก�ไขซ่ึงการมาประชุมของสมาชิกสภาฯก็เพ่ือปรึกษาหารือการแก�ไข
ปLญหาต*างๆและผมคิดคิดว*าสมาชิกสภาฯท่ีมาประชุมก็น*าจะต�องอยู*ในท่ี
ประชุมสภาฯซ่ึงผลจาการประชุมในวันท่ี ๘ ของทุกเดือนผมก็ต�องไปประชุม
ชี้แจงทําความเข�าใจกับชาวบ�านเรื่องการดําเนินการโครงการต*างๆของ อบต ท่ี
เข�าไปดําเนินการในพ้ืนท่ีหมู*บ�าน ต*างๆผู�รับจ�างเข�าไปดําเนินการ สมาชิกสภาฯ
ในพ้ืนท่ีไม*ได�รับทราบล*วงหน�า เช*นการเข�าไปดําเนินการติดต้ังไฟฟTาสาธารณะ
หมู*ท่ี ๒ กระผมเองสมาชิก อบต.ในพ้ืนท่ีไม*ได�รับทราบว*าไปดําเนินการเม่ือใด
อย*างไรเรื่องการบริหารจัดการประปาเกิดความผิดพลาดไม*ทราบเกิดจาก
ชาวบ�านหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบผมอยู*ในพ้ืนท่ีก็ต�องรับรู�และต�องรับผิดชอบ
ทุกเรื่อง 
ปLญหาเรื่องสิ่งแวดล�อมของหมู*ท่ี ๒ น*าจะมีมาตรการปTองกันและแก�ไขผมคิดว*า
ต*อไปปLญหานี้คงต�องเกิดข้ึนแน*นอนไม*ว*าจะเปGนเรื่องร�านรับซ้ือเศษยาง คอก
หมูผมคิดว*าน*าจะมีแนวทางปTองกันและแก�ไขปLญหานี้ 

นายเลอศักดิ์  นาคา 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๓ 

 เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกท*านกระผมขอแจ�งเรื่องปLญหาระบบ
ประปานบเขาเตริกหมู*ท่ี ๓ ซ่ึงตอนนี้น้ําขุ*นมากขอให�ช*วยตรวจสอบและแก�ไข
ให�ด�วย 

นายประสิทธิ์  ด0วงวิจิตร 
ประธานสภา อบต. 

 มีสมาชิกท*านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม*ถ�าไม*มีใครจะอภิปรายหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมผมขอเลิกการประชุมและขอบคุณท*านสมาชิกสภาฯทุกท*านท่ี
ได�มาประชุมในวันนี้โดยพร�อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

 

ลงชื่อ    ผู�จดรายงานการประชุม 
           (นายสุวิทย    ชูเกิด) 

      เลขานุการสภาองค การบริหารส*วนตําบลทุ*งโพธิ์ 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค การบริหารส*วน

ตําบลทุ*งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปD ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ เรียบร�อยแล�ว
โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีมติเห็นชอบกับรายงานการประชุมครั้งนี้ทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว�เปGนหลักฐาน 



๑๑ 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นายนาวี   ทองมณี)  

ตําแหน*ง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                               (ลงชื่อ)    ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประชิต   มะสุวรรณ) 

ตําแหน*ง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                               (ลงชื่อ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

                                             (นางสาวสุพัตรา อนุรักษ )      
                                  ตําแหน*ง  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

 


