
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

สมัยสามัญ  สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64 
วันพุธ ที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่  
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รายชือ่ผู้เข้ารว่ม
ประชุม 
ล าดับที่ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
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ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี                    ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายประสงค์  ชาวดร                       รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นางสมฤดี ลือค างาม                        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายวิชัย ศิลาเลิศ                            สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายสมบุญ โพธิ์งาม                         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายวิสูตร์ ก าไรทอง                         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายจรูญ ไกรสิงห์                           สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นางชลอ  รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายอภัย  เตมีสุภาพ                        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นางปิยะพร นกน้อย                         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ร้อยตรบีรรเทิง  เฉลิมศรี                    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายวิเชียร วงษ์บาต                         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
พันจ่าโทประมวล สุขพอ                    เลขานุการสภาเทศบาลฯ (หัวหน้าส านักปลัดฯ) 
 
 

ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ 
นายบันเทิง  ปัญญาดี                   นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายพิสัย พานิชดี                        รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายจิรสิน ไวงาน                        รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นางสาวนุภา เรืองศรี                    เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายสมพงษ์ กองทวีผล                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                    ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายอนุชา  ช่อชบา                      รองปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์                ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายจิตกร  อภัย                          ผู้อ านวยการกองช่าง 
น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ                ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
น.ส.สุรินธร แสงธูป                       ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์              หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
ส.อ.ประภาส ไกรสิงห์                    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
นายสมควร บุญประกอบ                 หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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เริ่มประชุม  
ที่ประชุม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ 
นายเอกชัย 
เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

นายอุสาห์  คนหลัก นิติกรปฏิบัติการ 
น.ส.ประภาพร พอดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ               เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
น.ส.ณัฐลดา แก้วเนตร                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                 
น.ส.ปนัดดา ฟูทองรอด                นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
นางนิตยาพร ยินดี                      ครู ศพด. 
นายธวัชชัย พรหมจันทร์                ประธานประชาคมต าบลฯ 
   
เวลา 09.30 น. 
- เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมมีจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลพร้อมเลขานุการสภาฯมาประชุม จ านวน 13 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
23 คน เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วกล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระ
รัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระ แล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 
โดยประธานสภาฯเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ไว้ตั้งแต่วันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รวม 30 วัน  นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 มีก าหนดตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่  16 มิถุนายน 2564 รวม 30 วัน ประกาศ  
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 ลงชื่อ นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม  
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1.แสดงความยินดีและชื่นชม กรณี หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตยร์ ต าบลโพธิ์งาม 
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของอ าเภอประจันตคามเข้ารับการประเมินคัดสรรเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2564 
โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การประเมินไปด้วย
ความเรียบร้อย ต่อไป  
 2.กล่าวสอบถามผลจากผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน (โควิด 2019) แล้ว ว่ามีผลเป็น
อย่างไรบ้างซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับวัคซีนแล้วกล่าวแจ้งว่ าสภาพร่างกายปกติไม่มี
ผลข้างเคียงใดๆ  
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 3.กล่าวฝากเรื่องการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน (โควิด 2019) ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ปราจีนร่วมใจ และประชาสัมพันธ์เรื่องการส ารวจผู้มีความประสงค์รับวัคซีน 
ของอสม.ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม 

 
มติที่ประชุม 

 
- รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 

 
 
 
 
นายเอกชัย 
เกรียงธนบด ี
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
มติที่ประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุม  

 2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  
 2.2 การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  
-กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม รายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้จัดท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานฯ ได้ตรวจสอบแล้วโดยไม่มีการแก้ไข
พร้อมทั้งจัดส่งให้ประธานสภาฯ และได้น าเข้าสู่การพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้ 
จึงขอให้ฝ่ายบริหารสมาชิกสภาฯและผู้ เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบทบทวนรายงานการ
ประชุมทั้ง 2 ฉบับ อีกครั้งไปทีละหน้าตามล าดับ โดยการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2564 มีจ านวน 8 หน้า และการประชุมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีจ านวน 
24 หน้า หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมส่วนใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วนขอให้แจ้งต่อ
ที่ประชุม 
- ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทั้งสองฉบับประมาณ 30 นาที เห็นว่าถูกต้อง 
ทุกประการแล้ว ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามในที่ประชุมจ านวน 12 คน มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามครั้งแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เม่ือวันที่ 30 
เมษายน 2564 จ านวน  11 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 
2.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามในที่ประชุมจ านวน 12 คน มีมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จ านวน  11 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 

กระทู้ถาม (ไม่มี) 

รับทราบ 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)   
 
รับทราบ 
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นายเอกชัย 
เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

 

นายบันเทิง 
ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน 17 รายการ  

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเข้าพิจารณาในการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 
โดยเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ จึงขอให้กล่าวถึงรายละเอียดและเหตุผลความ
จ าเป็นต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา เรียนเชิญครับ 

- การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นการโอนเพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส านักงานของกองช่าง 1 คัน 
ซึ่งที่มีอยู่เดิมได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วมีปัญหาต้องซ่อมบ ารุงบ่อยครั้งท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร และจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานร่วมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ส ารวจเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการบริหารราชการของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกอบกับ ทดแทนครุภัณฑ์ช ารุดและเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน ส่วน
รายละเอียดการโอนลดและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอมอบหมายให้ กองช่าง 
กองการศึกษา และ ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปตามล าดับ   

การโอนรายการที่ 1-13 

 รายการที่ 1 โอนเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน แบบดับเบิ้ลแคบ 

โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบบุคลากร /เงินเดือนฝ่ายประจ า /ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้  
1,418,640.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 667,000.- บาท ขอโอนลด  
367,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  300,000.- บาท 

โอนลด 

 แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข /งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า /ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,081,591.77 บาท ขอโอนลด  487,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน  594,591.77 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / 
รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า  110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงาน
งบประมาณ ธันวาคม 2563)  ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  854,000.-บาท   

 รายการที่ 2 โอนเพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  594,591.77 บาท ขอโอนลด  5,900.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน  588,691.77 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน /รายการจัดซื้อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน  (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงานงบประมาณ ธันวาคม  2563) ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  5,900.-บาท   

 รายการที่  3 โอนเพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต 
(154*78*75.3 ซม) จ านวน  7 ตัว และเก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงเตี้ย 7 ตัว 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  588,691.77 บาท ขอโอนลด  68,600.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 520,091.77 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน /  หมวดค่าครุภัณฑ์ /ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน /รายการจัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต (154*78*75.3 ซม) จ านวน  7 ตัวๆ ละ 
6,900.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นเงิน  48,300.-บาท  และเก้าอ้ีส านักงาน พนัก
พิงเตี้ย  โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะหุ้มหนัง  มีโช๊คไฮโดรริกปรับ สูง-ต่ าได้  จ านวน  7  
ตัวๆละ  2,900.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นเงิน 20,300.-บาท ขอโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  68,600.-บาท   

 รายการที่ 4 โอนเพื่อจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก จ านวน  1  หลัง   
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โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  520,091.77บาท ขอโอนลด  4,380.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน   515,711.77 บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน /รายการจัดซื้อตู้ลิ้นชัก
เหล็ก 15 ลิ้นชัก จ านวน  1  หลัง  (ราคาตามท้องตลาด) ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
4,380.-บาท   

 รายการที่ 5 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จ านวน 5 เครื่อง 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  515,711.77บาท ขอโอนลด  110,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 405,711.77 บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ /ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /รายการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  จ านวน  5 เครื่องๆละ  22,000.-บาท  (ราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  110,000.-บาท   

 รายการที่ 6 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข /งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า/ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 405,711.77 บาท ขอโอนลด  22,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน   
383,711.77 บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน /หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /รายการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล    จ านวน 1 เครื่อง  (ราคาเกณฑ์ราคากลาง
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และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  22,000.-บาท  

 รายการที่ 7 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600Watts) 
จ านวน  5 เครื่อง 

โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  383,711.77บาท ขอโอนลด  29,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน  354,711.77 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ /  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /รายการจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600Watts) จ านวน  5 ตัวๆละ  5,800.-บาท (ราคา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
29,000.-บาท   

 รายการที่ 8 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  354,711.77 บาท ขอโอนลด  10,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน  344,711.77 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /รายการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 
บาท (ราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  10,000.-บาท   

 รายการที่ 9 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง 
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โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า /  ประเภทเงินเดือนพนักงาน /  ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  344,711.77 บาท ขอโอนลด  8,600.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน   336,111.77 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /รายการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ  
4,300 บาท จ านวน  2  เครื่อง  (ราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  
ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  8,600.-บาท   

 รายการที่ 10 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง 

โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข /งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  336,111.77 บาท ขอโอนลด  24,500.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน   311,611.77 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ/รายการจัดซื้อเครื่องหา
พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงานงบประมาณ ธันวาคม  2563) ขอโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  24,500.-บาท   

 รายการที่ 11 โอนเพ่ือจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนี่ยมแบบชัก  ความยาว  4 เมตร 
จ านวน 1 ชุด 

โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  311,611.77บาท ขอโอนลด  2,400.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 309,211.77 บาท 
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น.ส.อิสรีย์ 
อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน /หมวดค่าครุภัณฑ์ /  ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ /รายการจัดซื้อไม้สต๊าฟอลู
มิเนี่ยมแบบชัก  ความยาว  4 เมตร (ราคาตามท้องตลาด) ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
2,400.-บาท 

 รายการที่ 12 โอนเพ่ือจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนี่ยมแบบชัก  ความยาว  7 เมตร 
จ านวน 1 ชุด 

โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า /  ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  309,211.77 บาท ขอโอนลด  3,210.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 306,001.77 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ /  ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ /รายการจัดซื้อ
ไม้สต๊าฟอลูมิเนี่ยมแบบชัก ความยาว 7 เมตร (ราคาตามท้องตลาด) ขอโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  3,210.-บาท   

 รายการที่ 13 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 150 เมตร จ านวน 1 เครื่อง 

โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร /เงินเดือน
ฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน / ตั้งไว้ 1,784,340.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 306,001.77บาท ขอโอนลด  23,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน   283,001.77 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา /งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ / ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ /รายการจัดซื้อเครื่องวัด
ระยะเลเซอร์ 150 เมตร (ราคาตามท้องตลาด) ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
23,000.-บาท   

รายการที่ 14 – 16 

- รายการที่ 14 โอนเพื่อจัดซื้อโต๊ะพับ จ านวน 6 ตัว  
โอนลด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธร รมท้องถิ่น/
งบด าเนินการ/ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย



~ ๑๐ ~ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

พันจ่าโทประมวล 
สุขพอ หน.สป. 
 

หมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์วันไหลรวมใจประจันตคาม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด
จ านวน 12,600 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 87,400 บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์ส านักงาน/โต๊ะพับ ขนาด 60x150x75 ซม. จ านวน 6 ตัว ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่จ านวนเงิน 12,600 บาท 

 รายการที่ 15 โอนเพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก จ านวน 12 ตัว 
โอนลด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/
งบด าเนินการ/ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์วันไหลรวมใจประจันตคาม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 87,400 บาท ขอโอนลด
จ านวน 6,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 81,400 บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์ส านักงาน/เก้าอ้ีบุบวมขาเหล็ก ขนาด ขาเก้าอ้ีท าจากเหล็กกล่อง ขนาด ¾ นิ้ว x 
¾ นิ้ว เพ่ิมเหล็กคาดท่ีขากันฉีกหนา 1.2 มม.ชุปโครเมี่ยม ปลายขามียางรอง ที่นั่งท าด้วย
ฟองน้ าอัดหนา 1.5 นิ้ว หุ้ม PVC หนา 0.5 มม.ขนาด กว้าง 44.5 x สูง 90 ซม. จ านวน 
12 ตัว  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวนเงิน 6,000 บาท 

 รายการที่ 16 โอนเพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีจ านวน 3 ชุด 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/
งบด าเนินการ/ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์วันไหลรวมใจประจันตคาม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 73,600 บาท ขอโอนลด
จ านวน 29,670 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 43,930 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/
ครุภัณฑ์ส านักงาน/โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมเก้า อ้ีบุนวมขาเหล็ก ขนาด 
154x78x75.3 ซม.จ านวน 3 ชุด ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวนเงิน 29,670 บาท 

รายการที่ 17 

 รายงานที่ 17 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู เพ่ือติดตั้ง
ในห้องกิจการสภาจ านวน 1 เครื่อง 
 



~ ๑๑ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย  
เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
พันจ่าโทประมวล 
สุขพอ เลขานุการฯ 
 
 

ที่ประชุม 

 
 
นายประสงค์  
ชาวดร สท.เขต 1 
ร.ต.บรรเทิง  
เฉลิมศรี สท.เขต 2  
นายบันเทิง 
ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
ร.ต.บรรเทิง  
เฉลิมศรี สท.เขต 2 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป / งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
/ เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณที่ตั้งไว้  6,421 ,100 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  1,252,223 บาท   ขอโอนลดจ านวน  32,400  บาท  คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน  1,219,823 บาท   
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป /งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์ส านักงาน 
/ เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24 ,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 2563)  จ านวน 
1 เครื่อง ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน เงิน  32,400 บาท     
- กล่าวมอบหมายให้เลขานุการสภาฯแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ 
ต่อที่ประชุม  
 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

- ประธานสภาฯกล่าวแจ้งต่อสมาชิกสภาฯให้ร่วมกันพิจารณาตามข้อมูลการขอโอน
งบประมาณของทุกส่วนราชการประกอบกับระเบียบที่เลขานุการได้แจ้ง โดยหากมีข้อ
สงสัยหรือจะซักถามให้กล่าวต่อที่ประชุม  

- กล่าวสอบถามการขอโอนงบประมาณรายการที่ 1 ว่า การจัดซื้อสามารถเลือกยี่ห้อรถที่
ต้องการได้หรือไม่ 
- กล่าวเสริมการจัดซื้อรถยนต์ในรายการที่ 1 หากมีความต้องการรถยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่
ราคาสูงกว่าจะสามารถจัดซื้อได้หรือไม ่
- กล่าวชี้แจงการจัดซื้อเทศบาลฯต้องเข้าท าสัญญากับผู้เสนอราคาต่ าสุดและคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ร่างขอบเขตงาน จึงไม่สามารถก าหนดเฉพาะเจาะจงที่จะจัดซื้อใน
ที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งได ้
- กล่าวสอบถามการโอนงบประมาณในรายการที่ 5 ว่า ปัจจุบันกองช่างมีเจ้าหน้าที่กี่คน
คอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อทั้ง 5 เครื่อง จัดสรรให้กับพนักงานคนใดบ้าง ส่วนรายการอ่ืนๆ
เห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  และกล่าวสอบถามในส่วนของ 
กองการศึกษาว่าที่ขอจัดซื้อครุภัณฑ์นั้นน าไปจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนใด 
- ประธานสภาฯกล่าวสรุปประเด็นที่สมาชิกสภาสอบถามและแจ้งให้ฝ่ายบริหารชี้แจง 
โดยนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้กองช่างและกองการศึกษาส่วนราชการที่ขอโอน
งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- เดิมกองช่างมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จ านวน 8 คน  และปัจจุบันได้รับพนักงานเพ่ิม
อีก 2 คน ในส่วนของช่างไฟฟ้าเพ่ือรองรับการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ของต าบล
โพธิ์งาม ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน ประกอบกับ คอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อยู่



~ ๑๒ ~ 
 
 

 
 

ร.ต.บรรเทิง  
เฉลิมศรี สท.เขต 2 
 

น.ส.อิสรีย์ 
อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 

ที่ประชุม  

 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย  
เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
นายบันเทิง 
ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกรปฏิบัติการ 

บางส่วนยืมมาจากส่วนราชการอ่ืนที่ใช้มาเป็นเวลานานและไม่รองรับการใช้งานร่ วมกับ
ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ๆ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
- กล่าวเสนอแนะว่าหากจะทยอยจัดซื้อ น่าจะเป็นการดีเพราะท าให้มีคอมพิวเตอร์รุ่น
ใหม่ๆใช้อยู่เสมอ จึงเห็นว่าควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการโอนครั้งนี้ 4 เครื่อง และเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าจ านวน 4 เครื่อง  

- กล่าวชี้แจงว่าครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อเพ่ือจัดสรรให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ 
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวจะใช้ประจ าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

- ไม่มีสมาชิกสภาฯกล่าวสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ประธานสภาฯจึงกล่าวสรุป
ประเด็นตามข้อซักถามและจากการชี้แจงของฝ่ายบริหาร ว่า การขอโอนงบประมาณ 
ทั้ง 17 รายการมีรายการที่ 5 โอนเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง สมาชิกสภา
เสนอให้โอนจัดซื้อในครั้งนี้จ านวน  4 เครื่อง และรายการที่ 7 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่อง 
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 เครื่อง สมาชิกสภาเสนอให้โอนจัดซื้อในครั้งนี้ จ านวน 4 เครื่อง
เพ่ือให้เท่ากับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนรายการอ่ืนคงเดิม และได้ขอมติต่อที่ประชุม   
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 17 รายการ โดยรายการที่ 5 
ให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง และรายการที่ 7 ให้จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 4 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง  

 5.2 พิจารณาให้ความเห็น เรื่อง การขอผ่อนผันการจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลโพธิ์ งาม ในพื้ นที่ป่ า ไ ม้  ( โครงการก่อสร้ างบนเส้นทาง
สาธารณประโยชน์ทุกเส้นทางในพื้นที่ของต าบลโพธิ์งามที่ได้ด าเนินการไปแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้) 

- กล่าวแจ้งฝ่ายบริหารผู้เสนอญัตติชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุมสภาฯ  
 
 
- กล่าวขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลจ านวนเส้นทางที่ต้องขอผ่อนผัน 
และมอบหมายฝ่ายกฎหมายชี้แจงถึงข้อกฎหมายต่อที่ประชุมฯ 
 
- จากการส ารวจในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์งามเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่
ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วมีจ านวน 148 สาย และให้ข้อมูลเพ่ิมในส่วนที่ดินสาธารณะที่มี
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้วมีจ านวน 44 แปลง ซึ่งได้ขอผ่อนผันไปแล้วจ านวน 5 
แปลง ส่วนแปลงอ่ืนๆอยู่ระหว่างการส ารวจว่าได้เข้าไปด าเนินการโครงหรือไม่ โดยจะได้
น าข้อมูลมาแจ้งต่อสภาฯเพ่ือขอความเห็นต่อไป  
- ในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยทางสาธารณประโยชน์เป็นที่ดินที่ยังไม่เคยมี
บุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน (การได้มาตามกฎหมายที่ดินหมายถึงที่ดินนั้นจะต้องมี
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เอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจอง
ที่ได้ตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว หรือ เอกสารที่แสดงถึงสิทธิครอบครอง ได้แก่ น.ส.3 น.ส.
3 ก เป็นต้น) ซึ่งพ้ืนที่ทางสาธารณะอยู่ในความหมายของนิยามค าว่า “ป่า”ตามมาตรา  
4  แห่ง พ.ร .บ.ป่าไม้  พ.ศ.2484 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม  และมาตรา 54 แห่ ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง  หรือเผาป่า หรือ
กระท าด้วยประการใดๆอันเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือ
ตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระท าภายในเขตที่ได้จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
อนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 (ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 
มาตรา 54 วรรคสอง ) ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์ขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อม
ด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  
 ดังนั้น ก่อนเข้าไปท าด้วยประการใดๆในพ้ืนที่ป่าจึงต้องขอและรับอนุญาตตามที่
กล่าวแล้วข้างต้นเสียก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่ด้วยที่ผ่านมา
มีหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เข้าไปท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าโดยไม่ยื่นค าขอให้ถูกต้อง และ
ได้มีการวางแนวทางให้ปฏิบัติไว้แล้วเมื่อครั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
พ.ศ.2523 เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยก าหนดมาตรการการเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ของส่วนราชการทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่เสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีส่วนราชการ วัด 
ส านักสงฆ์ เข้าใช้พ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติผ่อนผันการขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 โดยให้ด าเนินการยื่นค าขอภายใน 180 วัน นับจากวันมีมติ และมีมติ
ขยายเวลาการผ่อนผันในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยให้ด าเนินการยื่นค าขอภายใน 
120 วัน นับจากวันมีมติ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 7 กันยายน 2564 ซึ่งหากไม่ยื่นค าขอ
ภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
 โดยให้หน่วยงานราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าแล้ว แต่ยังไม่ได้ขออนุญาต
ให้ถูกต้องยื่นค าขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตาม พ.ร.บ ป่าไม้ 2484 
ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ประกอบด้วยเอกสารที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.แผนที่สังเขป และแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงจุดที่ตั้งบริเวณ
ที่ขออนุญาต 
 2.รายละเอียดโครงการที่ขออนุญาต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ขออนุญาต และอ่ืนๆ 
 3.หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
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ที่ประชุม 
 

 ทั้งนี้ อ าเภอประจันตคามมีหนังสือแจ้งให้จัดส่งโครงการที่ขอผ่อนผันภายในวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564 โดยที่ผ่านมาเทศบาลฯยังไม่เคยขออนุญาตก่อนเข้าด าเนินโครงการ
และการขอผ่อนผันในครั้งนี้เป็นการขอเข้าท าประโยชน์บนเส้นทางสาธารณะทั้งเส้นเพ่ือ
ในอนาคตหากมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมจะได้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอีก 
- เมื่อได้ทราบข้อมูลเส้นทางสาธารณะที่ต้องขอผ่อนผันประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้  รวมไปถึงกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องแล้ว หากสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย 
หรือจะสอบถามในประเด็นใด ให้กล่าวต่อที่ประชุม 
- สอบถามว่าหากไม่ขออนุญาตจะเข้าไปด าเนินโครงการได้หรือไม่ 
 
- ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม่ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ความหมาย
ของค าว่าป่าหมายถึงที่ดินที่ยังไม่เคยมีผู้ ใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน และพ้ืนที่ทาง
สาธารณะประโยชน์เป็นพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายดังกล่าว การเข้าไปกระท าด้วยประการใดๆ
จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เ สี ยก่อน ซึ่ ง เมื่ อ เข้ า ไปด า เนินการแล้วก่อนได้รั บอนุญาต 
จึงต้องขอผ่อนผันตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ เปรียบเสมือนการขออนุญาตย้อนหลัง 
ซึ่งจากการประสานโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ หากไม่ขอผ่อนผันจะเป็นการ
กระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
- กล่าวเสริมเรื่องการขออนุญาตว่า การเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้หากว่าเป็นโครงการ
ใหม่และพ้ืนที่นั้นยังไม่เคยขออนุญาตมาก่อน สามารถขออนุญาตเมื่อใดก็ได้ไม่ต้อง
ด าเนินการในห้วงเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีนี้  
- กล่าวเสริมว่าการขอความเห็ นต่อสภาครั้ งนี้ เป็นการขอในส่วนของเส้นทาง
สาธารณประโยชน์ทั้ง 148 สาย ที่เทศบาลได้ด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยเป็นการขอทั้งเส้นให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดี่ยว 
เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการปรับปรุงเส้นทางในโอกาสต่อไป ส่วนที่ดินสาธารณะ
ที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้วเมื่อกองช่างส ารวจเสร็จแล้วอาจต้องขอเปิดสมัย
ประชุมวิสามัญเพ่ือพิจารณาให้ทันตามก าหนดห่วงเวลาวันที่ 8 กรกฎคม 2564 ตามที่
อ าเภอประจ้นตคามได้แจ้ง 
- กล่าวสอบถามว่าที่ดินที่มีการอุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ต้องขออนุญาตก่อน
ด าเนินโครงการหรือไม่ 
- กล่าวชี้แจงว่าที่ดินที่มีการอุทิศนั้นมีเอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองซึ่ง
เป็นการได้มาตามกฎหมายที่ดินแล้ว จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม่ที่
จะต้องขออนุญาตหรือขอผ่อนผันก่อนด าเนินการ  
- กล่าวเสริมว่าเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่เทศบาลฯเข้าไปด าเนินการแล้วทั้ง 148 สาย 
เมื่อขอผ่อนผันแล้วสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
 
-  ไม่ มี สมาชิ กสภาหรื อผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มกล่ า วสอบถา มหรื อชี้ แ จ ง เ พ่ิ ม เ ติ ม 
ประธานสภาฯ จึงได้กล่าวสรุปว่าเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้
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ด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่ฝ่าย
บริหารเสนอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นมีจ านวนทั้งสิ้น 148 สาย ส่วนที่ดินสาธารณะ
ที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้วที่อยู่ระหว่างการส ารวจอีกจ านวน 39 แปลง 
ที่ เมื่ อด า เนินการเสร็จแล้ วจะได้น า เสนอให้สภาฯพิจาณาให้ความเห็น อีกครั้ ง 
จึงได้ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นในส่วนของเส้นทางทั้ง 148 สาย ต่อไป  
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน เห็นว่าการด าเนินโครงการของเทศบาล
ต าบลโพธิ์งามในพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ทั้ง 148 เส้นทาง เป็นการจัดท าบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และเห็นชอบให้ขอผ่อนผัน
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 5.3 พิจารณาให้ความเห็น เรื่อง การขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของ
ส านักสงฆ์คลองฟันปลา (ญัตติต่อเนื่อง) 
- เรื่องนี้เป็นญัตติการพิจารณาต่อเนื่องมาจากญัตติที่ 5.7 ของการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมยังไม่
ทราบข้อมูลเรื่องจ านวนเนื้อที่ที่ส านักสงฆ์คลองฟันปลานั้นขอใช้ประโยชน์ และเงื่อนไขใน
การใช้พ้ืนที่ว่ามีข้อก าหนดอย่างไรบ้างและได้มีมติให้นางสมฤดี ลือค างาม สมาชิกสภา
เทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 ประสานข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน าข้อมูลเสนอต่อที่
ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา  ซึ่งส านักสงฆ์คลองฟันปลาได้ท าการรังวัดตรวจสอบ
จ านวนเนื้อที่แล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และกล่าวแจ้งให้นางสมฤดี ลือค างาม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุม 
- กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภาฯสมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 ในวาระที่ 5.7 มอบหมายให้ข้าพเจ้าประสานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในที่ดินนสล.แปลงโคกสีเสียดที่มีเนื้อที่ 445 
ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ของส านักสงฆ์คลองฟันปลา หมู่ที่ 14 ต าบลโพธิ์งาม ในส่วนของ
ประเด็นเรื่องจ านวนเนื้อที่ที่ขอใช้และเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งส านักสงฆ์ 
มาเม่ือปี พ.ศ.2533 ยังไม่เคยมีการตรวจสอบว่ามีจ านวนเนื้อที่เท่าใดข้อมูลที่รับทราบกัน
ในชุมชนเป็นการบอกต่อๆกันมายังไม่ใช่ข้อมูลที่รับฟังเป็นยุติ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ส านักสงฆ์ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประสานจัดหา
ช่างรังวัดเพื่อด าเนินการรังวัดในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมรังวัดตรวจสอบ
พ้ืนที่ตั้งส านักสงฆ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ดังนี้ 
 1. พระอภิสิทธิ์ ไกรสิงห์  
 2. นางวรรณลักษณ์ สารบุตร   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต าบลโพธิ์งาม 
 3. นายสุรพล วิมล                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.โพธิ์งาม 
 4. นายชัยวัฒน์ ขุนเณร      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 14 ต.โพธิ์งาม/กรรมการชุมชน 
 5. นายสมเกียรติ ใจดี        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 14 ต.โพธิ์งาม/กรรมการชุมชน 
 6. นายอภิศักดิ์  ชัยจ า       ประธานกรรมการชุมชน 
 7. นายสมควร กลิ่นขจร     ประชาชนในพื้นท่ี 
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 8. ไพเราะ รามัญ             ประชาชนในพื้นท่ี  
ผลการังวัดได้เนื้อที่ 23 ไร่ 95 ตารางวา ตามรูปแผนที่ซ่ึงเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่จะไม่มีการ
ขยายเพ่ิมเติม รายละเอียดปรากฏตามรูปแผนที่การรังวัดที่ได้แสดงต่อที่ประชุม 

 
 
- เมื่อที่ประชุมได้ทราบข้อมูลจ านวนเนื้อที่ประกอบกับเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจนแล้วได้
หารือร่วมกันได้ขอสรุปว่าส านักสงฆ์คลองฟันปลาเป็นสถานที่ที่ร่มเย็น เป็นที่ยึดเหนียว
จิตใจของคนในชุมชนและสังคม และต่อจากนั้นไม่มีสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมเติมประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ส านักสงฆ์คลองฟันปลา ยื่นค าขอเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ประธานกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 12.30 น. แล้ว แต่ยังเหลือระเบียบวาระ
ที่ต้องพิจารณาในวาระเรื่องอ่ืนๆ จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และ
นัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.30 น. โดยเมื่อถึงก าหนดเวลาดังกล่าว ประธานฯได้
เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมเพ่ือด าเนินการประชุม
สภา ตามระเบียบวาระต่อไป  
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น.ส.ณฐัลดา แก้วเนตร 
เจ้าพนักงานธรุการ
ช านาญงาน 
 
 
 
 
นายเอกชัย  
เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
- ในวาระนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติแจ้งแผนการด าเนินงาน และเพ่ือทราบดังนี้  
   6.1.แผนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลโพธิ์งาม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
   6.2 การแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ต าบลโพธิ์งาม โดยการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
   6.3. แผนการส ารวจพื้นที่สาธารณะเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้  ในเขตต าบลโพธิ์งาม  เริ่มส ารวจ  14  มิถุนายน  2564 
   6.4 การประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ  ฉบับเปลี่ยนแปลง 
และฉบับเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 24   
   ตามระเบียบวาระข้อ 6.1-6.4 ขอให้ฝ่ายบริหารผู้เสนอญัตติได้กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม 
- ในข้อ 6.1-6.3 ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง ส่วนในข้อ 6.4 ขอมอบหมายให้
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
 
- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม ในข้อ 6.1 และ ข้อ 6.3 ส่วนข้อ 6.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจง 
 ข้อ 6.1 ด้วยกองช่างได้รับมอบรถกระเช้าจากส านักปลัดเทศบาลเพ่ือใช้ในการ
ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ประกอบกับได้จ้างพนักงานเพ่ิมเติมในส่วนของช่างไฟฟ้า 
ซ่ึงด าเนินการออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ได้รับค าร้องขอในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ไปจนถึงหมู่ท่ี 19 โดยจะได้ประสานผู้น าท้องทีไ่ปตามล าดับ  
 ข้อ 6.3 ส่วนการส ารวจที่ดินสาธารณะที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงว่ามีการ
ด าเนินโครงการหรือไม่อย่างไรนั้นได้ด าเนินการไปบ้างแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องต าแหน่งของ
ที่ดินที่ไม่ชัดเจน ซึ่งมีการประสานขอคัดส าเนาระวางที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
-กล่าวอธิบายการด าเนินการในข้อ 6.2 ดังนี้ แอพพลิเคชั่นไลน์ดังกล่าวสร้างขึ้นเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและให้เกิดความรวดเร็วในการแจ้งและรับแจ้งเรื่องการซ่อมบ ารุง
ไฟฟ้า เพราะจะระบุต าแหน่งจุดที่แจ้งได้ทันทีและผู้แจ้งไม่ต้องเดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่
ส านักงานเทศบาลฯ ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่างอยู่ระหว่างส ารวจต าแหน่งไฟฟ้า 
รายทางทุกจุดที่มีอยู่และติดตั้งใหม่ในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์ งามเพ่ือเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
การเข้ าใช้ ระบบสามารถสแกนผ่ านคิวอาร์ โค้ดและฝากสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไปด้วย  
- กล่าวชื่นชมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการให้มีความรวดเร็ว เพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน และกล่าวฝากให้ค านึงถึงความพร้อมของประชาชนบางกลุ่มใน
ด้านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน จึงควรมีช่องทางอ่ืนรองรับการร้องขอไว้ด้วย 
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- กล่าวชี้แจงว่า ช่องทางการเข้ามาเขียนค าร้องที่ส านักงานเทศบาลก็ยังสามารถท าได้
ตามปกติควบคู่กันไป การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ดังกล่าวเป็นการเพ่ิมช่องทางและเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น  

 ข้อ 6.4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น”  
ข้อ  ๒4 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 
 โดยในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
 2. วันที่ 4 มกราคม 2564  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
 3. วันที่ 16 เมษายน 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯแล้ว 
- เมื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งแผนการด าเนินการและผลการด าเนินงานแล้ว
ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีผู้สมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัย
หรือจะสอบถามในประเด็นใดหรือไม่  ซึ่งที่ประชุมไม่มีการสอบถามเพ่ิมเติมจึงได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 6.5 ขอรับฟังข้อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลโพธิ์งามในโครงการ “เอ้ือราษฎร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน” โดยมีแนวทางจะ
ด าเนินการยกเว้นเบี้ยปรับให้กับผู้ผิดสัญญาเช่าซื้อบ้าน  และผู้ เช่าซื้อทุกราย 
รวม 5 สัญญา 
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- ในวาระนี้ฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯ ขอรับฟังข้อเสนอแนะในแนวทางการบริหาร
ราชการของเทศบาลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพ่ือให้ที่
ประชุมได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ สภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ขอให้กล่าวแจ้งข้อมูลต่อท่ีประชุม   
- กล่าวมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายสรุปเรื่องชี้แจงต่อที่ประชุม  
 
 
 
- โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลโพธิ์งาม (ในขณะที่มีสถานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์งาม พ.ศ.2549) ได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นเงิน
จ านวน 400,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการ “เอ้ือราษฎร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน” 
ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนและ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยให้ราษฎรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 5 
ราย เช่าซื้อบ้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกสร้างให้บนที่ดินของตน ในราคาหลังละ 
80,000 บาท โดยท าสัญญาผ่อนช าระในระยะยาวเดือนละ 500 บาท ไม่มีดอกเบี้ย 
รวม 160 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นมา สิ้นสุดในปี พ.ศ.2566 
หากไม่ผ่อนช าระตามเงื่อนไขต้องรับผิดช าระเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของเงินที่ค้างช าระเป็น
รายเดือนทุกเดือน หรือผิดนัดไม่ผ่อนช าระ 3 งวด ติดต่อกันถือว่าผิดสัญญา เทศบาล
ต าบลโพธิ์งามมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้เช่าซื้อต้องส่งมอบบ้านที่เช่าซื้อคืน 
ในสภาพที่เรียบร้อย  
 ต่อมาผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 3 ราย ผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ผ่อนช าระ ดังนี้  
 1. นางสาวญาณิศา ธันยบูรณ์ปุญญพัฒม์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 9 
ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ค้างช าระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2564 รวม 84 งวด เป็น เงินต้น 57,500 บาท และเบี้ ยปรับ 
72,250 บาท  
 2. นางชุติมา ดาวล้อม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นางวาสนา ดาวล้อม) บ้านเลขที่ 
213 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ค้างช าระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 รวม 96 งวด เป็นเงินต้น 63,500 บาท และเบี้ย
ปรับ 92,160 บาท 
 3. นางสมใจ เปรมวินัย บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.
ปราจีนบุรี ค้างช าระตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนธันวาคม 2563 รวม 85 งวด 
เป็นเงินต้น 63,500 บาท และเบี้ยปรับ 92,160 บาท 
 โดยผู้ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อทั้ง 3 ราย เทศบาลฯได้มีหนังสือทวงถามมาโดย
ตลอดแต่ก็ยังไม่มีการผ่อนช าระจนถึงปัจจุบัน และต่อมาผู้เช่าซื้อทั้ง 3 ราย ได้ยื่นค าร้อง
แสดงความประสงค์ของผ่อนช าระในส่วนของต้นเงินตามสัญญาต่อไป โดยขอให้เทศบาล
ต าบลโพธิ์งามพิจารณายกเว้นเบี้ยปรับให้ 
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 เทศบาลฯจึงได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบ
ประกอบการพิจาณาแก้ไขปัญหา โดยคณะท างานได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ
ผู้ปกครองท้องที่แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุที่ผู้เช่าซื้อทั้ง 3 ราย ผิดนัดไม่ผ่อนช าระ
เนื่องจากประสบปัญหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายประกอบกับค่าปรับตามสัญญาเป็น
จ านวนเงินที่สูงกว่าเงินต้น และมีความประสงค์ขอผ่อนช าระในส่วนของต้นเงินต่อไปโดย
ขอให้เทศบาลต าบลโพธิ์งามพิจารณายกเว้นเบี้ยปรับให้ ส่วนผู้เช่าซื้ออีก 2 ราย กองคลัง
แจ้งข้อมูลว่ามีการผิดนัดบ้างแต่ไม่บ่อยครั้ งนักและยังมีความสามารถที่จะผ่อน 
ช าระต่อไปได้   
 เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพราะหากบังคับตามข้อก าหนด
ในสัญญาที่เป็นเพียงส่วนประกอบและไม่ใช้วัตถุประสงค์หลักของการด าเนินโครงการ  
จะไม่เป็นผลดี และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กล่าวคือ 
  1. ผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาทางด้านสังคมอยู่แล้ว 
หากบอกเลิกสัญญาและบังคับให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน จะท าให้เกิดความ
ยากล าบากในเรื่องที่อยู่อาศัย และในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดีกับ
ประชาชน และจะไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
  2. บ้านที่เช่าซื้อปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของเอกชน เป็นบ้านปูนชั้นเดียว 
หากบอกเลิกสัญญาแล้วและเจ้าของที่ดินให้รื้อถอนออกไป การรื้อถอนย่อมท าให้เกิด
ความเสียหายที่ไร้ประโยชน์ไม่ก่อเกิดประโยชน์กับทางราชการและส่วนรวม   
  3. โครงการ“เอ้ือราษฎร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน” จัดท าขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องนี้จะเห็นได้จากการมีมาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 จากข้อสรุปข้างต้นเมื่อพิจารณาประกอบกับกฎหมายที่ให้อ านาจบริหารราชการ
ของเทศบาลฯ 
1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 มาตรา 48 เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
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 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง  
 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  
 สอดคล้องกับนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 ข้อ 2. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ข้อ 2.5 ส่งเสริมสุขภาพ สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แม่และเด็กแรกเกิด 
 เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พิจารณาแล้ว จึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยจะด าเนินการ
ยกเว้นค่าปรับให้กับผู้ท าสัญญาเช่าซื้อบ้านในโครงการ “เอ้ือราษฎร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน” 
ทั้ง 5 ราย เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยให้ผู้เช่าซื้อทั้ง 5 สัญญา ผ่อนช าระเฉพาะในส่วนของ
ต้นเงินที่คงเหลือต่อไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา   
- เมื่อได้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ปัญหาอุปสรรค์ในการ
ด าเนินโครงการสภาพปัญหาของผู้ผิดนัดช าระหนี้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลแล้ว สมาชิกสภาฯท่านมีข้อเสนอแนะหรือจะกล่าวแนะน าประการใด ขอให้กล่าว
ต่อที่ประชุม  
- ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้กล่าวเสริมว่าเรื่องนี้เมื่อมีการผิดนัด ผู้เช่าซื้อจะอยู่ใน
สถานะลูกหนี้ของเทศบาลฯที่จะต้องเร่งรัดให้ช าระหนี้ และต้องชี้แจงผลการด าเนินการให้
ส านักตรวจเงินแผ่นดินที่มีข้อทักท้วงให้วางแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้มาโดยตลอด 
ซ่ึงเมื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้เช่าซื้อสามารถผ่อนช าระตามสัญญาเดิมต่อไปได้ ลูกหนี้
ของเทศบาลก็จะลดลง รวมไปถึงลดข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ต่อมาที่ประชุมได้หารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า การบริหารราชการของเทศบาลในการด าเนิน
โครงการ “เอ้ือราษฎร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน” ไม่มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะรับประโยชน์
จากเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญา แต่เป็นการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 
ที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยผ่อนช าระ
ตามก าลังความสามารถ ซึ่งสมาชิกสภาฯได้การสนับสนุนแนวทางการยกเว้นเบี้ยปรับ
ให้กับผู้เช่าซื้อทั้ง 5 สัญญา โดยจะได้จัดท าบันทึกขอตกลงระหว่างเทศบาลต าบลโพธิ์งาม
กับผู้เช่าซื้อเพ่ือเป็นหลักฐานไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
- กล่าวต่อที่ประชุมว่าหากสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องที่จะน าเข้าหารือ หรือ
น าปรึกษาของให้กล่าวแจ้งไปตามล าดับ 
 
- กล่าวหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี น้ าท่วมขังบริเวณท่ีเอกชนถมพ้ืนที่ริมถนนในพื้นที่
หมู่ที่ 1,2,4 ต.โพธิ์งาม โดยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
- หารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่ากรณีเอกชนถมพ้ืนที่ให้สูงขึ้นซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ระบายน้ าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดินอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงระบบ
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นางปิยะพร 
นกน้อย  
สท.เขต 2 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สท.เขต 1 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบายน้ าที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับมีแนวทางร่วมกัน
ศึกษาข้อมูลและผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือวางแนวทางแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว 
- กล่าวหารือแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ถนนสายบ้านโพธิ์งามหมู่ท่ี 4 ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
2.ปัญหาน้ าท่วมขังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 หมู่ที่ 4 โดยเสนอให้วางท่อ
ระบายน้ าผ่านสถานที่ตรวจสอบภาพรถยนต์เพื่อระบายน้ าไปด้านท้ายหมู่บ้าน 

- หารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าถนนสายบ้านโพธิ์งามหมู่ที่ 4 เดิมอยู่ในระหว่างประกันสัญญา
และแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแล้วก่อนคือหลักประกันแต่ยังไม่เข้าด าเนินการ ซึ่งหากไม่แก้ไข
งานก็สามารถน าหลักประกันมาด าเนินการซ่อมแซมได้ หากไม่เพียงพอก็จะพิจารณา
ปรับปรุงเส้นทางตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยพิจารณาร่วมกับชุมชนต่อไป ส่วนการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 บริเวณด้านหน้าสถานตรวจ
สภาพรถยนต์ หมู่ที่ 4 บริเวณดังกล่าวมีการวางท่อระบ่ายน้ าเดิมอยู่ในเบื้องต้นควร
ตรวจสอบว่ายังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ส่วนแนวทางเสนอให้วางท่อระบ่ายน้ า
เพ่ิมเติมนั้นจะได้พิจารณาตามความเหมาะสม และเสนอแนะให้มีการตั้งคณะท างานร่วม
ระหว่างเทศบาลกับฝ่ายสภาฯเพ่ือบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
- กล่าวหารือต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1.รถขยะของเทศบาลซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วและต้องซ่อมบ ารุงอยู่
บ่อยครั้งและซ่อมครั้งหนึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน จึงควรจัดหารถขยะเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับไว้
สับเปลี่ยนเก็บขนขยะภายในชุมชนให้ทันต่อเวลาไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง  
 2.ถังขยะของเทศบาลที่มีอยู่เดิมยังไม่เพียงพอ ประกอบกับใช้มาเป็นเวลานาน
เกิดการช ารุดเสียหาย จึงเห็นว่าควรพิจาณาจัดหาเพิ่มเติม 
- ฝ่ายบริหารกล่าวชี้แจงสรุปได้ว่าให้ความส าคัญในเรื่องการเก็บขนขยะซึ่งเป็นการให้บริ
การประชาชนโดยมีได้หวังผลก าไรมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้ปรับปรุงการให้บริการให้มี
ความพร้อมและดียิ่งๆขึ้นไป ประกอบกับเพ่ือเป็นการร่วมกันพัฒนาการให้บริการและร่วม
แก้ไขปัญหาที่ต้องมีขึ้นเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารได้น าเสนอให้แต่งตั้ง
คณะท างานร่ วมกันระหว่าง เทศบาลต าบลโพธิ์ ง ามกับฝ่ ายสมาชิกสภา  ทั้ งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
- กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารที่ด าเนินการประสานงานเรื่องการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคตั้งแต่ทางแยกเข้าส านักงานเทศบาลถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ถึงแยก
บ้านยางหมู่ที่ 17 ต าบลโพธิ์งาม และน าเสนอแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ดังนี้ 
 1. เสนอแนะให้จัดวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนตั้งแต่บ้านนายเทียม โภคา 
ถึง บ้านนายสมร เครือวงษ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 2. น าเสนอการปรับปรุงสนานฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง เพ่ือใช้เป็นที่
ออกก าลังกายและท ากิจกรรมต่างๆในชุมชน 
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นายประสงค์  
ชาวดร สท.เขต 1 
 

นายบันเทิง 
ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรี 
 
 
นายเอกชัย  
เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

นางสมฤดี 
ลือค างาม 
สท.เขต 1  
 
 
ร.ต.บรรเทิง  
เฉลิมศร ี
สท.เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กล่าวน าเสนอให้ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งามซึ่งพบว่ามีการช ารุด
โค้งงอหลายจุด โดยให้เพ่ิมความหนาของเหล็กที่ใช้ เพ่ือให้มีความคงทนแข็งแรง 
เพ่ิมมากข้ึน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้ 

- กล่าวต่อที่ประชุมโครงการก่อสร้างที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป็นต้นมาได้เพ่ิมความหนาของเหล็กเป็น 9 มม.แล้ว ในส่วนที่ช ารุดนั้นเป็นของเดิมที่ใช้
มาเป็นเวลานานและมีการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ผู้น าชุมชนหรือประชาชนใน
พ้ืนที่ได้แจ้ง จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาส ารวจและหากพบว่ามีการช ารุดให้แจ้งให้
ทราบต่อไปจะได้ด าเนินการไปในคราวเดียวกัน 
- กล่าวเสริมเพ่ิมเติมว่าจากที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่าขนาดของฝาตะแกรงมีขนาดไม่
เท่ากันหากจะท าส ารองไว้อาจจะใช้งานได้ไม่ครบถ้วน จึงขอเสนอให้มีคณะท างานร่วมกัน
ส ารวจเพื่อบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

- กล่าวฝากและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กล่าวฝากเรื่องห้องน้ าสุภาพสตรีบนชั้นสองอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
โพธิ์งามซ่ึงปัจจุบันใช้งานได้ไม่ครบถ้วนขอให้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2. กล่าวฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ได้จัดซ้ือ
เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- กล่าวต่อที่ประชุมดังนี้ 
 1. กล่าวสอบถามการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย 
ที่ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
 2. กล่าวเสนอแนะเรื่องการซ่อมไฟฟ้าริมทางขอให้ด าเนินการในแต่ละหมู่บ้านให้
แล้วเสร็จไปตามล าดับที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน 
 3. กล่าวขอบคุณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ให้การสนับสนุน ในการ
จัดสถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้รางวัลหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข ของหมู่บ้าน
อินทร์ไตรย์ หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์งาม 
 4. กล่าวฝากเรื่องการส ารวจและซ่อมแซมฝาตะแกรงท่อระบายน้ าขอให้
ด าเนินการให้ครบถ้วน 
 5. กล่าวฝากเรื่องการท างานเชิงบูรณาการระหว่างฝ่ายเทศบาล ฝ่ายผู้ปกครอง
ท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายสภาฯ  
- ประธานสภาได้กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯเข้าร่วมเป็นคณะท างาน
ร่วมกับเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ดังนี้  
 1. คณะท างาน เรื่อง การให้บริการเก็บขนขยะของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมาชิกสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายอภัย เตมีสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เขตเลือกตั้ งที่  2 และนายสมบุญ โพธิ์ งาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ งาม 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นตัวแทนฝ่ายสภาฯเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
 2. คณะท างาน เรื่อง การบริหารจัดการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฝาตะแกรงท่อ
ระบายน้ าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมาชิกสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ร้อยตรีบรรเทิง 
เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เขตเลือกตั้งที่ 2 และนายประสงค์ ชาวดร 
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ที่ประชุม 
 
 
นายสมบุญ โพธิ์งาม 
สท.เขต 1 
 

 
นายบันเทิง 
ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรี 
 

นายสุรชัย  
สมบูรณ์ศักดิ ์
ผอ.กองคลัง 

ที่ประชุม 
 
 
นายธวัชชัย  
พรหมจันทร์ 
ประธานประชาคม
ต าบลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นตัวแทนฝ่ายสภาฯเข้าร่วมเป็น
คณะท างาน 
 3. คณะท างาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกสภาฯทั้ง 6 คนในเขตเลือกตั้งที่ 2 
เป็นผู้แทนฝ่ายสภาฯเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
- เมื่อสมาชิกสภาเสนอตัวแทนฝ่ายสภาฯเสร็จแล้วประธานสภาฯได้กล่าวแจ้งว่ามีท่านใด
จะให้ข้อเสนอแนะหรือสอบถามในประเด็นเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งมีสมาชิกสภาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ 
- กล่าวฝากเรื่องการให้บริการประชาชน โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามล าดับความส าคัญ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน
การส่วนของการลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านขอให้ประสานผู้น าท้องที่เพ่ือให้การท างานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- กล่าวขอบคุณฝ่ายสภาฯที่ให้ความส าคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของส่วนราชการต่างๆ 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการท างานของเจ้าหน้าที่จะคล่องตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้าง ที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัย 
ใช้งานง่ายประหยัดเวลาในการด าเนินการ 

- กล่าวแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมว่าการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน กรณี เหตุวาตภัย
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 
- เมื่อสมาชิกสภาฯและผู้บริหารกล่าวเสร็จสิ้นแล้วด้วยประธานประชาคมต าบลฯได้เข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯในครั้งนี้ด้วยประธานสภาฯจึงได้เชิญให้กล่าวข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นการรับฟังข้อมูลที่หลากหลายประกอบการบริหารราชการ 
- กล่าวขอบคุณประธานสภาฯที่ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในฐานะของ
ตัวแทนประชาคมต าบลฯ และชื่นชมฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความเข็มแข็งเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และกล่าวฝากและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ที่พิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ 
ที่จัดท าในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ 
ไม่มีปรากฏโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนดังเช่นโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
รูปแบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีการเสนอข่าวอยู่ในขณะนี้ 
 2. กล่าวเสนอแนะเรื่องการจัดหารายได้ในรูปแบบอ่ืนที่เทศบาลเป็นผู้จัดหา 
จากการประกอบกิจการด้วยตนเอง เพ่ือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเพ่ิมเติมจากที่ได้รับการ
จัดสรรจากรัฐบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที ่
 3. กล่าวน าเสนอว่าเทศบาลต าบลโพธิ์งามควรมีโครงการต่อเนื่องระยะยาว 
5-20 ปี ที่เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนถิ่น ที่อาจจะให้งบประมาณสูงแต่ด้วย



~ ๒๕ ~ 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
เลิกประชุม 
 

ศักยภาพของเทศบาลฯหากมีการเริ่มต้นได้เร็วโครงการย่อมเป็นรูปธรรมและส าเร็จได้
อย่างแน่นอน 
- ไม่มีการกล่าวสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือหารือเพ่ิมเดิม ประธานสภาฯจึงได้กล่าว
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 
 
16.10 น. 
                                             

                ลงชื่อ      จดบันทึก/ผู้พิมพ์                                             
                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

          ลงชื่อ พันจ่าโท ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                 (ประมวล สุขพอ)           
                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
  
 
  
 

 
 

 

  

  
  
  

 



~ ๒๖ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 


