
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันจันทร์ ที่   30  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์        ประธานสภาฯ/สมาชิกฯ เขต 1 
นายอภัย  เตมีสุภาพ                       รองประธานสภาฯ/สมาชิกฯ เขต 2 
นายสอาด ไวงาน                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายสมพงษ์  กองทวีผล                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
ร้อยตรี บรรเทิง  เฉลิมศรี                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางชลอ  รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
พ.จ.ท. ประมวล สุขพอ                     เลขานุการสภาฯ                 (หัวหน้าส านักปลัด) 
                                                 
นายประชาญ  เสียงฆ้อง                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2          ลา 
นางสาวจ าปา  ไกรสิงห์                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑          ลา 
นายจรูญ ไกรสิงห์                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1          ลา 
 
ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ
นายบันเทิง  ปัญญาดี                   นายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิงาม 
นายพิสัย  พานิชดี                       รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิงาม 
นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ                      รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิงาม 
นางนุภา  เรืองศรี                        เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิงาม 
นายหมี่ ชาวดร                           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธ์ิงาม 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                    ปลัดเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 
นายอนุชา  ช่อชบา                      รองปลัดเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 
นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์                 ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายจิตกร  อภัย                          ผู้อ านวยการกองช่าง 
น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ                ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
น.ส.สุรินธร แสงธูป                       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธ์ิ              หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
ส.อ.ประภาส ไกรสิงห์                    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
นายสมควร บุญประกอบ                หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
น.ส.กาญจนา  สายัญ                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
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เริ่มประชุม  
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
นางสาวพิมพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท ์
ประธานสภาฯ 

นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายอุสาห์  คนหลัก                   นิติกรปฏิบัติการ 
น.ส.ประภาพร พอดี                   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายจิรายุ พันพลู                       เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ                   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
น.ส.ณัฐลดา แก้วเนตร                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                 
น.ส.ปนัดดา ฟูทองรอด               นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
นายบัญชา กองแก้ว                   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
น.ส.อารีรัตน์ สิทธิพล                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
น.ส.เบญจพร แสงสุข                 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
น.ส.หทัยกานต์ แสงสุข                ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
นายสมบัติ สายแวว                    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข                  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
น.ส.ฐิตินันท์ อนันต์ปัญญา             คนงาน                     
 
เวลา 09.30 น. 
-ได้ตรวจสอบรายช่ือและผู้ที่อยู่ ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล 
พร้อมเลขานุการสภาฯมาประชุม จ านวน 7 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 30 คน 
เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
- ด้วยประธานสภาฯมีภารกิจกะทันหันจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอมอบหมายให้ 
นายอภัย เตมีสุภาพ รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมครั้งน้ี 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 

นายอภัย เตมีสุภาพ 
รองประธานสภาฯ 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 
3 /2563 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่  28 สิงหาคม  2563  
-แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จส้ินแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมที่
สภาได้จัดส่งให้ โดยให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้ง  

ที่ประชุม 
 
 
 

นายอภัย เตมีสุภาพ 
รองประธานสภาฯ 
 
 

- ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมจนครบถ้วน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
ซึ่งเป็นไปตามเน้ือหาที่มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ทุกประการ 
โดยไม่มีการขอแก้ไข 
- จึงได้ขอมติต่อทีป่ระชุม  
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มติที่ประชุม 
 
 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  
สามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 3) เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม  2563 ด้วยคะแนนเสียง 
4 เสียง โดยรองประธานสภางดออกเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

 
มติที่ประชุม 

 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
รองประธานสภาฯ 

 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
(ไม่มี)  
รับทราบ 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ  
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือเสนอญัตติ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ 
ในครั้งน้ี เรื่อง การขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ 1. ก่อสร้างถนนลูกรังในพ้ืนที่
ของหมู่ที่ 2  และ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่ที่ 2 จึงของให้ฝ่าย
บริหารชี้แจงความจ าเป็นและเหตุผลต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา  
- ด้วยเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ได้รับค าร้องขอจากประชาชนให้จัดท าบริการการสาธารณะ
เพ่ือให้บริการชุมชนและสังคม จ านวน 2 โครงการ  
 1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายต้นโพธ์ิบัลลังก์ หมู่ที่  2 บ้านโง้ง ซึ่งเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนที่ให้มีการก่อสร้างถนนลงลงสู่คลองร าเหมืองสาธารณะ
เพ่ือจับสัตว์น้ าในการด ารงชีพ โดยได้มีอยู่ในแผนพัฒนาฯแล้ว 
 2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  2 บ้านโง้ง 
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาให้ประชาชนในพ้ืนที่ตามที่มีการขอ 
และมีอยู่ในแผนพัฒนาฯแล้วเช่นกัน 
 ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งส้ิน
ที่หน่วยงานราชการต้องให้การสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ แต่ด้วยเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2564 ไม่ได้จัดสรรในส่วนน้ีไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
จัดให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเงินสะสมของเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ณ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 มีเพียงพอที่จะใช้จ่ายได้ กล่าวคือ เงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้ได้มี
เงินจ านวน 11,947,404.49 บาท ซึ่งเงินในส่วนน้ีคงเหลือจากการที่ได้ส่งเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว รวมไปถึงส ารองเงินไว้เพ่ือจ่าย
ในส่วนของโครงการที่อนุมัติแล้วแต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และงบบุคลากร และส ารอง
กรณีเกิดเหตุสาธารณภัย โดยรายละเอียดของโครงการขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้
ช้ีแจงต่อสภาฯ 
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นายจิตกร อภัย  
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
รองประธานสภาฯ 

พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กล่าวต่อที่ประชุม ดังน้ี  
 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายต้นโพธ์ิบัลลังก์หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง ต าบลโพธ์ิงาม 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 120,000 บาท ปริมาณงาน   
  1.1 ถมดินถนน 4.00 ม. ความยาว 85 ม. ความหนาเฉล่ีย 1.50 ม. 
(พร้อมค่ายุบตัวตามธรรมชาติ 1.25 %) คิดเป็นปริมาตรดินถม 876.25 ลบ.ม. 
  1.2 ลงดินลูกรัง 4.00 ม. ความยาว 85 ม. ความหนาเฉล่ีย 0.45 ม. 
(พร้อมค่ายุบตัวตามธรรมชาติ 1.25 %) คิดเป็นปริมาตรดินลูกรัง 191.25 ลบ.ม. 
  1.3 วางบ่อพักส าเร็จรูปขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 1 บ่อ พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 ฝา  
   1.4 วางท่อระบายน้ าขนาด    0.60 ม. จ านวน 2 ท่อน พร้อมเช่ือมต่อ
ท่อระบ่ายน้ าเดิม 
 2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง ต าบล   โพธ์ิ
งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 90,000 บาท ปริมาณงาน  
  2.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ความลึก 65 ม. 
  2.2 ขยายเขตระบบประปาเช่ือมต่อระบบประปา ความยาว 132 ม. 
  2.3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าเช่ือมต่อระบบประปา ความยาว 132 ม. 
 โดยทั้ง 2 โครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 
- เมื่อฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุมแล้วต่อไปขอให้เลขานุการฯ
แจ้งถึงกฎหมายรวมถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- กล่าวถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม ดังน้ี 
1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล  
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปน้ี 
  (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขต
เทศบาล ดังน้ี 
  (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนต าบลมีอ านาจและ 
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ
ตนเอง ดังน้ี 
    (2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน้ี  
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด     
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว  
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีน้ัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป  
 ทั้งน้ี ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว  
- เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงรายละเอียดของการขอใช้จ่ายเงินสะสม รวมไปถึงกฎหมายและ
ระเบียบที่ฝ่ายเลขาฯได้กล่าวแจ้งไปแล้ว ต่อไปขอให้ร่วมกันพิจารณา  
- ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ได้กล่าวสนับสนุนการด าเนิน
โครงการทั้ง 2 โครงการ เน่ืองจากเป็นการบริการชุมชนและสังคมรวมไปถึงเป็นการบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน และต่อมาไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในประเด็นใด
เพ่ิมเติมประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติในวาระที่ 5.1  
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน ได้เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินสะสม 
เพื่อด าเนินโครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายต้นโพธิ์บัลลังก์ หมู่ที่ 2   บ้าน
โง้ง ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 120,000 
บาท 2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง ต าบล   โพธิ์
งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 90,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียง 4 เสียง โดยรองประธานสภาฯงดออกเสียง 

 5.2 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ   
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้างจ านวน 2 โครงการ เพ่ือประกอบการพิจารณาจึงขอให้กล่าวถึงเหตุผล
ความจ าเป็นต่อที่ประชุม 
- ตามที่เทศบาลต าบลโพธ์ิงามได้ด าเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง และโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก 
สนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการบางประการที่ต้อง
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แก้ไข เพ่ือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการ 
ซึ่งรายละเอียดขอมอบให้กองช่างเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภาฯ 
- กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังน้ี 
 1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้าที่  119/124  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่ บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง จ านวนเงินที่ตั้งไว้  17,800.-บาท (-หน่ึงหมื่นเจ็ดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง ต าบลโพธ์ิงาม อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี ข้อแก้ไข
ในส่วนของปริมาณงาน ดังน้ี 
 ข้อความเดิม  
 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 26 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 32.50 ตารางเมตร 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
 ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 1.20- 1.60 เมตร ระยะทาง 24 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หักลบพ้ืนที่บ่อพัก  1.413  ตารางเมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 32.18 ตารางเมตร 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามสภาพพ้ืนที่ทางสาธารณะที่แท้จริงและรองรับการพัฒนา
เส้นทางเป็นถนนถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก 
 2.ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 
55/61 โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก สนามกีฬา หมู่ที่  6 บ้านอินทร์ไตรย์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก สนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ ต าบล   
โพธ์ิงาม  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  ในส่วนของปริมาณงาน ดังน้ี 
 ข้อความเดิม 
 ก่อสร้ างหลังคาโครง เหล็ก ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 25.00 ม . 
สูง 8.00 ม. จ านวน 1 หลัง 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   
 ก่อสร้ างหลังคาโครง เหล็ก ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 25.00 ม . 
สูง 10.00 ม. จ านวน 1 หลัง 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
- เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งถึงระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
ต่อที่ประชุม 
- ด้วยเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับ ซึ่งระเบียบ
ดังกล่าวให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่บังคับใช้อยู่เดิมทุกฉบับ แต่อย่างไรก็ตาม
ในบทเฉพาะกาล ข้อ 40 ของระเบียบฯ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดไว้ว่า วิธีการงบประมาณที่
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อยู่ในระหว่างด าเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ   
 ดัง น้ัน เมื่อการขอแก้ไขทั้ ง 2 รายการในวาระที่  5.2 เป็นการขอแก้ไข
รายละเอียดของโครงการที่ ได้จัดท างบประมาณไปแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นไปตามบทเฉพาะกาลที่กล่าวแล้วข้างต้น การพิจารณาครั้งน้ี 
จึงเป็นไปตามระเบียบที่บังคับใช้อยู่เดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
- เมื่อได้ทราบถึงรายละเอียดประกอบกับระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณา 
- ไมม่ีการสอบถามหรืออภิปรายในประเด็นใดเพ่ิมเติม ประธานในที่ประชุม จึงไดข้อมต ิ
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน ได้เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ 
ตามที่ ฝ่ายบริหารได้ เสนอด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง โดยรองประธานสภาฯ 
งดออกเสียง 
 

 5.3 ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะในพื้นที่ป่า 
ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ เรื่อง การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 จึงขอให้กล่าวถึงรายละเอียดและ
ระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุม 
- กล่าวมอบหมายให้งานนิติการเป็นผู้ช้ีแจงต่อสภาฯ 
 
- ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรการกิจการ  
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้ร่วมกันบูรณาการยกระดับโครงสร้า ง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยจะมีการด าเนินโครงการการ จ านวน 2 โครงการ ดังน้ี   
 1. โครงการจัดให้มีสัญญาฯโทรศัพท์เคล่ือนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพ้ืนที่ชายขอบ จ านวน 3,920 หมู่บ้าน  
 2. โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล จ านวน 15,727 
หมู่บ้าน  
 โดยทั้ง 2 โครงการ ก าหนดติดตั้งอุปกรณ์และเปิดให้บริการภายในส้ินปี พ.ศ.
2563 และจากการด าเนินการพบว่า มีจุดที่จะติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน 17,233 จุด 
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ 4,488 ต าบล ซึ่งการเข้าใช้
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ประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป้าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบการอนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงขอให้เทศบาลต าบลโพธ์ิงามพิจารณาน าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาล แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงาน 
กสทช. ทราบ 
 ฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม พิจารณาแล้ว การด าเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการจัดให้มีบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯในครั้งน้ี  โดยตามบัญชีพ้ืนที่
เป้าหมายของโครงการในพ้ืนที่ของต าบลโพธ์ิงามอยู่ที่ หมู่ที่ 4 พิกัดที่ 14.10924 
101.50434 และหมู่ที่ 11 พิกัดที่ 14.13641 101.51849 ทั้ง 2 จุด เป็นการ
ติดตั้งระบบ WIFI หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในที่ดินที่ไม่มีผู้ใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน ซึ่งอยู่ใน
ความหมายของพ้ืนที่ ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ที่การเข้าไปใช้ประโยชน์ 
มีกฎหมาย กฎกระทรวง และแบบของเอกสารค าขอที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
  1. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 มาตรา 4 “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง  หรือเผาป่า หรือกระท าด้วยประการ
ใดๆอันเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ 
จะกระท าภายในเขตที่ได้จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศให้
ราชกิจจานุเบกษาหรือ โดยได้รับใบอนุญาต จากพนักงานเจ้าหนาที่ 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 
(ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 วรรคสอง )  
 ข้อ 5 การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหน่ึง 
อย่างใด ดังต่อไปน้ี 
  (10) เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ 
 ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
อธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ 
  3. ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ 
พ.ศ.2484 (ป.84-1)  
 (7) หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่าน้ันตั้งอยู่ 
 ตามเหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาแล้วน้ี จึงขอให้สภาได้ร่วมกัน
พิจารณา ทั้งน้ี ผลเป็นประการได้เทศบาลต าบลโพธ์ิงามจะได้แจ้ งให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกรปฏิบัติการ 

- เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับข้อกฎหมายรวมไปถึง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วมีสมาชิกสภาท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายประการใด
หรือไม่   
 - มีการหารือกันพอสังเขปสรุปความได้ว่าการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม เมื่อได้ข้อยุติแล้วประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติ 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน เห็นชอบให้จัดท าบริการสาธารณะใน 
พื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 เพื่อติดตั้งระบบ WIFI หมู่บ้าน ของต าบล 
โพธิ์งาม ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตามพิกัดที่ก าหนด ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง 
โดยรองประธานสภาฯงดออกเสียง 
- เมื่อที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 5.3 แล้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่าขณะน้ีเวลา 
11.56 น. จึงส่ังพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และนัดเวลาเข้าห้อง
ประชุมในเวลา 13.00 น. โดยเมื่อถึงก าหนดเวลาดังกล่าว ประธานฯได้เชิญสมาชิกสภา 
ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมเพ่ือด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบ
วาระต่อไป 
 5.4 พิจารณาออกระเบียบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พ.ศ. 2563 
- ตามที่เทศบาลต าบลโพธ์ิงามได้มีหนังสือแจ้งต่อสภาฯ โดยให้ด าเนินการออกระเบียบ 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล
ต าบลโพธ์ิงาม พ.ศ. 2563 ตามข้อส่ังการของกระทรวงมหาดไทยสืบเน่ืองมาจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยต่อมาสภาฯได้มอบหมายให้งานกิจการสภาฯ จัดท าร่างระเบียบ
ดังกล่าวน าเข้าสู่การพิจารณาในครั้งน้ี ในส่วนของขั้นตอนการออกระเบียบขอมอบหมาย
ให้เลขานุการได้กล่าวช้ีแจงต่อที่ประชุม และรายละเอียดของร่างระเบียบขอมอบหมายให้
นิติกร เป็นผู้กล่าวต่อที่ประชุม 
- ในเรื่องของการออกระเบียบของสภาท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงจะน าข้อก าหนดในส่วนของการพิจารณาเทศบัญญัติมาใช้โดยอนุโลม ซึ่งมีการ
พิจารณา 3 วาระ คือ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 เห็นชอบให้
ออกเป็นระเบียบของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม โดยจะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด
เดียว และเมื่อ ผ่านการเห็นชอบแล้วประธานสภาได้จะ ได้ลงนามและประกาศ 
ใช้ต่อไป   
- เมื่อได้ทราบถึงขั้นตอนการออกระเบียบของสภาฯ แล้วต่อไปเป็นการพิจารณา 
ในวาระที่ 1 รับหลักการ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้นิติกรได้กล่าวถึง ร่าง ระเบียบ
ต่อที่ประชุม 
- การออกระเบียบน้ีเป็นการอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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 หมวด 2 การประชุม 
 ข้อ 24 วรรค สาม ที่ก าหนดว่า  หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้า
ฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
 หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
 ข้อ 117 วรรคส่ี ที่ก าหนดว่า ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
 ทั้งน้ี เป็นการก าหนดข้อปฏิบัติให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีรายละเอียดกล่าวคือ 

ร่าง 
ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

 เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาเทศบาล
ต าบลโพธ์ิงาม พ.ศ. 2563 
  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  24 วรรค สาม และ ข้อ 117 วรรค ส่ี 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม จึงได้ออกระเบียบ เรื่อง การให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม พ.ศ. 2563 โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ในการประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม เรื่อง การ
ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  2 ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม เรื่อง การให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม พ.ศ.2563 
น้ีเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม  
  ข้อ  3 ผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมต้องมีหนังสือขออนุญาต หรือยื่น
ค าร้องตามแบบที่แนบท้ายระเบียบน้ี ต่อประธานสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม เพ่ือ
พิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อประธานอนุญาต
แล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมน้ันเข้าฟังการประชุมได้ 
  กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะน้ัน
เป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งน้ี ต้องระบุถึงจ านวนและรายช่ือผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบน้ี 
  กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมาก
และไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาล
ต าบลโพธ์ิงาม พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่
เห็นสมควร หรือจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุม หรือในบริเวณ
ใกล้เคียง โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
  ข้อ 4 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังน้ี  



~ ๑๑ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   (2) ลงลายมือช่ือก่อนเข้ารับฟังการประชุม 
   (3) น่ังหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
   (4) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท า
ให้เส่ือมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง 
หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม  
   (5) ไม่ใช้เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-
เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจรบกวนการประชุม  
   (6) ไม่น าอาวุธหรือส่ิงเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
   (7) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้อง
ประชุม เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการได้จัดไว้ให้ 
   (8) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของประธานสภาเทศบาล
ต าบลโพธ์ิงามท่ีส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ข้อ 5. ในขณะที่ก าลังด าเนินการประชุมสภาเทศบาลหากมีผู้ใดละเมิด
ระเบียบน้ีตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 4. ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม มีอ านาจ
ตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ประชุม หรือห้ามไม่ให้พูด
ต่อไป หรือส่ังให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงามครั้งน้ันโดย
จะมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ 
  ในกรณีประธานสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงามส่ังให้ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนด
ตาม ข้อ 4. ออกไปจากห้องประชุม หากผู้น้ันขัดขืนประธานสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม  
มีอ านาจส่ังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่นน าตัวผู้น้ันออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้
พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ 
  ข้อ 6.  ค า ส่ังประธานสภาเทศบาลต าบล โพ ธ์ิงาม ใน ข้อ 5. น้ี 
ให้เป็นเด็ดขาด 
  ข้อ 7. ในกรณีที่สภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงามมีมติให้เป็นการประชุมลับผู้
เข้าฟังการประชุมทุกคนจะต้องออกจากที่ประชุม 
  ข้อ 8. ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ด าเนินการ ดังน้ี 
   (1) จัดเตรียมแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
   (2)  รวบรวมค าร้ องขอ เข้ ารั บ ฟังการประ ชุม เสนอใ ห้
ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม พิจารณาอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอเข้ารับฟังการ
ประชุมทราบ 
   (3) จัดที่น่ังและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตาม
ความเหมาะสม 
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  ประกาศ   ณ  วันที่.................................................พ.ศ.  2563 
         
                                           (นางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์) 
                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 
 
- เมื่อได้ทราบถึงร่างระเบียบแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ 
- หารือกันพอสังเขปโดยสมาชิกสภาได้กล่าวสนับสนุนให้มีการออกระเบียบดังกล่าว
เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว
ประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติ 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน เห็นชอบให้รับหลักการใน ร่าง ระเบียบสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ งาม พ.ศ .  2563 ด้วยคะแนนเสียง  4 เสี ยง 
โดยรองประธานสภาฯ งดออกเสียง 
- เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 แปรญัตติ 
ขอให้สมาชิกในที่ประชุมทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และท่านใดจะเสนอขอแปร
ญัตติในประเด็นใดของร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้า
รบัฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม พ.ศ.  2563 ขอให้แจ้ง
ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
- มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข และต่อมา
ประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติในวาระที่ 2  
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน เห็นชอบให้คง ร่าง ระเบียบสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พ.ศ. 2563 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง โดย
รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 
- เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 แล้ว ต่อไปจะเป็นการ
พิจารณาในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ออกระเบียบของสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม โดยใน
วาระน้ีจะไม่มีการอภิปราย หรือท่ีประชุมจะขอให้มีการอภิปรายก็ได้ จึงขอมติที่ประชุมว่า
จะให้มีการอภิปรายหรือไม่ 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน เห็นชอบว่าไม่ต้องมีการอภิปรายในการ
พิจารณาใน วาระท่ี 3 ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง โดยรองประธานสภาฯ งดออกเสียง 
- ภายหลังจากที่ประชุมมีมติให้การพิจาณาในวาระที่ 3 ไม่ต้องมีการอภิปรายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติในที่วาระที่ 3  
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน เห็นชอบให้ออกระเบียบสภาเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง โดยรองประธานสภาฯงดออก
เสียง 
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 5.4 พิจารณาแก้ไขข้อผิดหลงเล็กน้อยในรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัย
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจึงขอให้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม  
- ในส่วนน้ีขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 
- ตามที่เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม โดยมีการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่น าเข้าสู่การ
ประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ได้จัดท ารายงานการประชุมไปแล้วใน
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 24 มีข้อความผิดหลงเล็กน้อย กล่าวคือ 
  ข้อความเดิมที่ผิดหลง กว้าง 4.00 ม. ยาว 5.75 ม. สูง 3.00 ม. จ านวน 2 ด้าน 
  ข้อความท่ีถูกต้องและขอแก้ไขเป็น กว้าง 5.75 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม. จ านวน 
2 ด้าน เพ่ือให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
- เมื่อได้ทราบถึงรายละเอียดการขอแก้ไขแล้วขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 
 
- ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเพียงข้อผิดหลงเล็กน้อยเห็นควรให้แก้ไขให้
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติ 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 5 คน เห็นชอบให้แก้ไขข้อผิดหลงเล็กน้อย 
ในรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  
ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง โดยรองประธานสภาฯ งดออกเสียง 
เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 แจ้งผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการ  
- ฝ่ายอ านวยการ 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากการรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 
(3) เมื่อรายงานต่อสภาแล้ว จะได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
- ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2563  โดยผ่านการประชุมจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ฯ จาก
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และ
ผ่านการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26   
- รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นประจ าปี 2563 ตามบทบัญญัติในมาตรา 
48 ทศ วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  และวรรคหก  ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลด้วย  
 ทั้งน้ี ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว 
- ฝ่ายปกครอง 
- รายงานเรื่องการติดตั้งและซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด ที่ใช้งานได้แล้วรวม 33 จุด ดังน้ี 
 

ล าดับ พ้ืนที่ จ านวน หมายเหตุ 
1. หมู่ที่ 2  10 จุด  
2. หมู่ที่ 10 5 จุด  
3. หมู่ที่ 19 5 จุด  
4. หมู่ที่ 17 3 จุด  
5. หมู่ 15  10 จุด  
6. หมู่ที่ 7  8 จุด  เป็นระบบไร้สายอยู่ระหว่างประสานช่าง

ผู้ช านาญการเพื่อติดต้ังให้ระบบมีความเสถียร 

    
- รับทราบ 
- แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
10 โครงการ ดังน้ี 
 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ปริมาณงาน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายเนินป่าปอ หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง 
499,000 ก.4 ม. ยาว 240 ม.

หนา 0.15 ม. 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนางสังเวียน หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์
ไตรย ์

484,000 ก.4 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.15 ม. วาง
ท่อ o 60 ยาม 13 

ท่อน 
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด 
493,000 ก.5 ม. ยาว 185 ม. 

หนา 0.15 ม.  
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านหนองหัวลิง-วัดประจันตคาม
เสมาราม หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง 

488,000 ก.4 ม. ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม. วาง
ท่อ o 40 ยาม 5 

ท่อน 



~ ๑๕ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ผอ.กองช่าง 
 
 
ที่ประชุม 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา 

493,000 ก.5 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ 15 
บ้านหนองมะเอก 

499,000 ก.4 ม. ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม. 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดอาจารย์ศักดิ์ หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
มะเอก 

499,000 ก.4 ม. ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม. 

8. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก
ด้วยพาราแอสฟสัติกคอนกรีต หมูท่ี่ 3 
บ้านม่วง 

613,000 ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ระยะทางรวม 267 

ม.หนา 5 ซม. 
9. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก

ด้วยพาราแอสฟสัติกคอนกรีต หมูท่ี่ 5 
บ้านประตดูาน 

2,620,000 ผิวจราจรกว้าง 4-5 
ม.ระยะทาง 1,150 

ม.หนา 5 ซม. 
10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก

ด้วยพาราแอสฟสัติกคอนกรีต หมูท่ี่ 15 
บ้านหนองมะเอก 

1,200,000 ผิวจราจรกว้าง 4-5 
ม.ระยะทาง 525 ม.

หนา 5 ซม. 
รวมงบประมาณที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (18 พ.ย.2563) เป็นเงินทั้งสิ้น 7,888,000 บาท 

   
 เมื่อจัดส่งเอกสารโครงการตามที่กล่าวข้างต้นแล้วเทศบาลต าบลโพธ์ิงามโดย 
กองช่างจะต้องไปน าเสนอช้ีแจงต่อจังหวัดอีกครั้งหน่ึงหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการต่างๆจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2565 ทั้งน้ี ผลเป็นประการใดจะ
ได้น าเรียนให้สภาฯทราบต่อไป 
- กล่าวสอบถามถึงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในโครงการที่ 9 ในส่วนน้ีสามารถ 
ของบประมาณเพ่ือปรับปรุงสะพานที่อยู่บนเส้นทางดังกล่าวได้หรือไม่ 
- กล่าวตอบข้อซักถามว่าการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในส่วนน้ียังไม่มีหัวข้อในส่วนของ
การขอเพ่ือด าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสะพาน ซึ่งหากมีหนังสือส่ังการจากกรม
ส่งเสริมฯในส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
- รับทราบ 
- กล่าวน าเสนอโครงการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3RS (Reduce Reuse and Recycle) 
เพ่ือการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต้องเสียไปเพ่ือจัดการขยะ
ในพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นที่ ผู้น าชุมชนและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ เน้นให้ปฏิบัติจริงที่ ได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด
ขยะเพ่ือลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การน าวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ 
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการน าวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพ่ือน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) 
 Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) 



~ ๑๖ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยลดการใช้ 
การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง เพราะการลดการบริ โภคของเรา จะช่วยให้เราลด
ปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ ในขั้นตอนน้ีเริ่มต้นโดยการส ารวจว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่
จ าเป็นตรงไหนได้บ้าง ตัวอย่าง เช่น 
ลดการสร้างขยะในที่ท างาน 

 แก้ไขบนหน้าจอไม่ใช่บนกระดาษ เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
 ใช้อีเมลเพ่ือลดการใช้กระดาษ 
 คิดก่อนพิมพ์หรือถ่ายส าเนา พิมพ์และท าส าเนาให้น้อยที่สุด 
 ส่งและจัดเก็บเอกสาร เช่น เอกสารที่จ าเป็นและข้อเสนอทางธุรกิจทาง

อิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นกระดาษ 
 เมื่อต้องพิมพ์หรือท าส าเนาให้ท าสองด้าน 
 หมุนเวียนเอกสารแทนการท าส าเนาเฉพาะส าหรับทุกคน 
 เปล่ียนระยะขอบบนเอกสาร Word ระยะขอบเริ่มต้นของเอกสารที่พิมพ์คือ 

1.25 น้ิวทุกด้าน เพียงเปล่ียนระยะขอบเป็น 0.75 น้ิวจะช่วยลดปริมาณ
กระดาษท่ีใช้ลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์ 

ลดการสร้างขยะในชีวิตประจ าวัน 
 ใช้ถุงผ้า ตระกร้า เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก 
 ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ 
 ใช้ป่ินโต หรือกล่องข้าวใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม 
 ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เมื่อซื้อของช้ินเล็กหรือน้อยช้ิน 
 เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เลือกทานอาหารที่ร้านแทนการใส่

กล่องกลับ 
 หลีกเล่ียงใช้วัสดุส้ินเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

 Reuse – น ากลับมาใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) 
การใช้ซ้ า เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าส่ิงของเครื่องใช้มาใช้ซ้ า ซึ่ง
บางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง ใช้ภาชนะที่
สามารถใช้ซ้ าได้ เลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ าได้ ซึ่งนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้ว ยัง
ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก 

 เลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้ 
 ดัดแปลงของเหลือใช้เพ่ือใช้ประโยชน์ 
 เส้ือผ้าเก่าน าไปบริจาค หรือถูพ้ืน 
 ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ทิ้งเป็นขยะ 
 การใช้กระดาษ 2 หน้า 
 การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามาท า

เป็นกระดาษโน๊ต 
 Recycle – น ากลับมาใช้ใหม ่



~ ๑๗ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
นายสมพงษ์ กองทวี
ผล สท.เขต 1  
 

 
ที่ประชุม 
 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 
 
 
 
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 
 
 
 

คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ 

 ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
 เลือกซ้ือสินค้าท่ีน ากลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 
 น าขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยหมัก 

หากเราทุกคน สามารถท าได้ครบทั้ง 3Rs ก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ 
ในทุกๆ วัน  ลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยังน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ า 
แทนที่จะถูกทิ้งแล้วน าไปก าจัด และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ด้วย 
- ต่อมาได้มีการน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการขยะของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ประกอบการ โดยการฉายภาพที่บันทึกไว้ในรูปแบบของวีดีโอต่อที่
ประชุม สรุปได้ว่า ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการขัดเคล่ือนการบริการจัดการขยะให้มี
ความยั่งยืน มิใช่เป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการหรือภาคเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
-รับทราบ 
-กล่าวแจ้งถึงการก่อสร้างถนนสายบูรพาคีรี ในพ้ืนที่ของต าบลโพธ์ิ งามจากเดิม 
จะเริ่มต้นที่หมู่ที่ 16 ไปทางหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 7 ตามล าดับ ทั้งน้ี เพ่ือความเหมาะสม
และสวยงามมีการปรับเปล่ียนพื้นที่ก่อสร้างเป็นเริ่มต้นจากหมู่ที่ 16 เรียบเชิงเขาไปทาง
หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ า  
- รับทราบ 
- กล่าวน าเสนอขอให้มีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางในถนนเส้นด้านหน้าเทศบาลไปบ้าน 
ประตูดาน ซึ่งทางเส้นน้ีเป็นประชาชนที่ท างานบริษัทและเลิกงานค่อนข้างดึกใช้สัญจร
ภายในต าบลและไปยังต าบลข้างเคียง เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้มีความปลอดภัย และกล่าว
ฝากเรื่องการก าจัดวัชพืชในหนองน้ าสาธารณะ (หนองประตูดาน) 
- ฝ่ายบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
ในพ้ืนที่ของต าบลโพธ์ิงามได้รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อด าเนินการแล้ว 
- กล่าวฝากเรื่องการจัดเก็บค่าบริการขยะในพ้ืนที่ของต าบลโพธ์ิงามขอให้พิจารณา 
ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณขยะของผู้ขอใช้บริการ 
- กล่าวฝากขอให้ตรวจสอบอย่างให้มีการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะเพราะ 
จะเป็นผลเสียต่อสัตว์น้ า และขอให้ตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 
ตามหลักวิชาการช่าง ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมทั้งกล่าวสนับสนุนให้มีการ
บริการสาธารณะเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างริมทางและน าเสนอขอพิจารณาจัดท าในถนน 
สายบ้านอินทร์ไตยหมู่ที่ 6   
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังน้ี 
 1.กล่าวขอบคุณที่เทศบาลต าบลโพธ์ิงามที่จัดสรรงบประมาณให้สมาชิกสภา
เทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 




