
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64 

วันเสาร ์ที่   28   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

************************** 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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ราชชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
เริ่มประชุม  

พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 

 
ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี                   ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายประสงค์ ชาวดร                       รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายวิชัย ศิลาเลิศ                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
นางสมฤด ีลือค างาม                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑           
นายสมบุญ โพธิ์งาม                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายวิสูตร์ ก าไรทอง                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
นายจรูญ ไกรสิงห์                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑    (ผ่านระบบออนไลน์)     
นางชลอ รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายอภัย เตมีสุภาพ                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางปิยะพร นกน้อย                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ร้องตรีบรรเทิง เฉลิมศรี                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายวิเชียร วงษ์บาต                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
พ.จ.ท. ประมวล สุขพอ                    เลขานุการสภาฯ                  (หัวหน้าส านักปลัด) 
                                                 
ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ 
นายบันเทิง  ปัญญาดี                  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายพิสัย พานิชดี                       รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม   
นายสมพงษ์ กองทวีผล                 ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                   ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายจิตกร  อภัย                         ผู้อ านวยการกองช่าง 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ              (ผ่านระบบออนไลน์) 
นายอุสาห์  คนหลัก                     นิติกรปฏิบัติการ 
 
เวลา 09.30 น. 

-ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในห้องประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขานุการสภาฯ
มาประชุม จ านวน 12 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อีก 1 คน 
รวมเป็น 13 คน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์รวม



~ ๒ ~ 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 

จ านวน 7 คน เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระ
รัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

- แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 
ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถส่งผลให้การประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ.
2564 คะแนนเต็ม 100 คะแนน เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้คะแนนอยู่ที่  95.36 คะแนน
ยกระดับจากเดิมที่อยู่ในระดับ B เป็นระดับ AA และอยู่ในอันดับที่ 9 ของจังหวัดปราจีนบุรี 
ทั้งนี้ ขอให้รักษามาตรฐานประกอบกับพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป  
 2. กล่าวแจ้งเรื่องการประสานงานร่วมกันของฝ่ายสภาฯและฝ่ายบริหาร ที่ผลักดัน
โครงการขยายเส้นทางจราจรของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) 
เป็นสีช่องทางจราจร บริเวณตั้งแต่ทางแยกเข้าถนนหมื่นศรีอนุสรณ์หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์งาม
ไปทางแยกห้วยขื่อระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยขอสนับสนุนงบประมาณ 
จากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 3. กล่าวแจ้ง เรื่อง พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดปวิเวการาม 
รักษาการเจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี และศิษยานุศิษย์  ประสานขอมอบชุด PPE และ
หน้ากากอนามัย พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้กับศูนย์พักค่อยของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ( LQ  
และ Ci ) ในเวลา 12.00 น ขอเชิญผู้เข้าประชุมร่วมรับการมอบโดยพร้อมเพียงกัน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุมสมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2564  

- กล่าวต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
จ านวน 21 หน้า ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วอีกครั้งหนึ่ง 
ไปทีละหน้าตามล าดับหากเห็นว่ามีข้อความส่วนใดยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือต้องแก้ไขขอให้
แจ้งต่อที่ประชุม 
- นางสมฤดี ลือค างาม สท.เขต 1 ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากตนลาการประชุมในครั้ง
ที่ผ่านมา จึงขออนุญาตสอบถามในประเด็นที่ฝ่ายบริหารได้หารือร่วมต่อสภาฯ เกี่ยวกับ
แผนงานการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในการจัดสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย (Quaratine)ศูนย์พักคอยและการ
แยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) จ านวน 28 รายการ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,199,760 บาท ซึ่งประธานอนุญาตให้สอบถามได้มีประเด็น ดังนี้   
 1. ค่าใช้จ่ายในรายการที่ 2 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม จุด ATK, LQ ,หน้า CI, 
หน้าห้องน้ า ATK,LQ  เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย ตามมาตรฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอ่ืนๆ ของเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ งบประมาณ 228,000 บาท   



~ ๓ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
ที่ประชุม 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 2. ค่าใช้จ่ายในรายการที่ 16 จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค  ราคาประมาณ
การ 600 บาท/แกลลอน คาดว่าใช้  10 แกลลอน  
 3. ค่าใช้จ่ายรายการที่ 21 จัดซื้อถังขยะใส่ขยะทั่วไป จ านวน  10 ถัง ๆละ 
200 บาท   
 4. ค่าใช้จ่ายรายการที่ 23 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่  เดือนละ  74,400.-บาท  
จ านวน  6  เดือน  งบประมาณ 446,400.-บาท  
 ซ่ึงขอให้แก้ไขตัวเลขในรายการที่ 16 และ รายการที่ 21 ให้ถูกต้อง ส่วนในรายการ
ที่ 2 กล้องที่จะติดตั้งมีคุณภาพอย่างไร และรายการท่ี 23 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในเวลาใดบ้างและค่าตอบแทนต่อคนเป็นเงินจ านวนเท่าใด พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารงบประมาณขอให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงพิจารณาเตรียมความพร้อมในระยะยาว
ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ประกอบกับขอให้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมไว้ในด้านอ่ืนๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัยเป็นต้น  
- กล่าวขอบคุณสมาชิกภาที่ตรวจสอบอย่างรอบคอบและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 
พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้อง และกล่าวแจ้งฝ่ายบริหารชี้แจง
การใช้จ่ายงบประมาณ ในรายการที่ 2 และ รายการที่ 23 เพ่ิมเติม  
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด จะด าเนินการจัดซื้อตามราคากลางที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ซึ่งที่ประมาณการค่าใช้แจ้งต่อสภาฯเป็นแผนงานที่จัดเตรียมการไว้ หากไม่มีความ
จ าเป็นก็ปรับลดได้ ส่วนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะเบิกจ่ายคนละ 240 ต่อวัน  
- ต่อมาได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียด ใช้เวลาประมาณ 25-30 
นาที โดยเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 1 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยที่ 2 
(ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม  2564 ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

(ไม่มี)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 

 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 

 4.1 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายบริหารได้เสนอค าแปรญัตติเป็นการแปรลด 4 
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นายสมบุญ โพธิ์งาม 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ เป็นเงินจ านวน 561,640 บาท แปรรายจ่ายขึ้นใหม่ 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 
346,000 บาท และแปรเพ่ิม 1 รายการ  เป็นเงินจ านวน 215,640 บาท ซึ่งผู้เสนอขอแปร
ญัตติไม่ขอสงวนค าแปรญัตติ ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วนั้น 
ต่อไปขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบรายงานและชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ  
- กล่าวมอบหมายให้นายอภัย เตมีสุภาพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
- ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2564 
ได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ดังนี้คือ    
    (1) นายสมบุญ โพธิ์งาม สท.เขต 1 ( 2) นายอภัย เตมีสุภาพ สท.เขต 2 (3) นางชลอ 
รักษาพล สท.เขต 2 โดยต่อมาเลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุมเพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา 15.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายสมบุญ โพธิ์งาม สท.เขต 1 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และมีมติเลือก นายอภัย เตมีสุภาพ สท.เขต 2 เป็น
เลขานุการคณะกรรมการแปญัตติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวันที่ 24-26 
สิงหาคม  2564 ระหว่างเวลา 08.00- 17.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม โดยมีนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ยื่นขอแปรญัตติ ดังนี้ 
 ข้อ 1 แปรลด 4 รายการ กล่าวคือ 
 ข้อ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง ตั้งไว้ 216,000 บาท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ 
ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 216,000 บาท (หน้า 240/289) 
 ข้อ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตั้งไว้ 170,000 บาท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงิน 
ที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 170,000 บาท (หน้า 240/289) 
 ข้อ 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง ตั้งไว้ 130,000 บาท ขอแปรญัตติลด
จ านวนเงินที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 130,000 บาท (หน้า 240/289) 
 ข้อ 1.4 แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 99,440 บาท ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัติ เป็นเงินจ านวน 45,640 บาท (หน้า 118/289) 
 รวมงบประมาณที่ขอแปรลด จ านวน  561,640 บาท  
 ข้อ 2. แปรเพิ่มรายจ่ายขึ้นใหม่ 2 รายการ กล่าวคือ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (หน้า 241/289) ขอแปรรายจ่ายขึ้นใหม่ จ านวน 2 โครงการ 
 ข้อ 2.1 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง งบประมาณจ านวน 
216,000 บาท  
 ข้อ 2.2 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 งบประมาณจ านวน 
130,000 บาท  
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 รวม 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 346,000 บาท 
 ข้อ 3. แปรเพิ่ม 1 รายการ กล่าวคือ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 72,000 บาท (หน้า 23/289) ขอแปรเพิ่มเป็นเงินจ านวน 215,640 บาท  
 รวมขอแปรเพิ่มเป็นเงินจ านวน 215,640 บาท  
 รวมงบประมาณที่ขอแปรรายจ่ายข้ึนใหม่ และขอแปรเพิ่ม จ านวน  561,640 
บาท เท่ากับจ านวนที่ขอแปรลด 
 ซึ่งคณะกรรมการฯได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตามค าขอแปรญัตติของฝ่ายบริหาร 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 17.10 โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรี ผู้
เสนอญัตติได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามล าดับ ดังนี้  
- เหตุผลในการขอแปรลดในข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 เนื่องจากตรวจสอบรายละเอียดของ
โครงการแล้วมีลักษณะมิได้เป็นการเฉพาะขยายระบบเสียงตามสายเท่านั้น แต่มีการปรับปรุง
ระบบ เสียงเดิมจัดหาเครื่องขยายใหม่แทนของเดิม จึงเข้าเกณฑ์การบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ที่จะต้องตั้งงบประมาณให้ถูกหมวดการใช้จ่าย และโครงการในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 นั้น
ซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษาไว้แล้ว ซึ่งจะได้น างบประมาณของ
โครงการที่ซ้ าซ้อนไปใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) ที่ตั้งงบประมาณไว้เพียง 
72,000 บาท 
- เหตุผลที่การขอปรับลดใน ข้อ 1.4 เพ่ือน างบประมาณไปใช้ จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
(ค่ากระแสไฟฟ้า) ที่ตั้งงบประมาณไว้เพียง 72,000 บาท 
- เหตุผลขอแปรรายจ่ายขึ้นใหม่ใน ข้อที่ 2. เพ่ือให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายของงบประมาณ 
- เหตุผลในการขอแปรเพิ่มใน ข้อที่ 3. เพ่ีอให้เพียงพอในการใช้จ่ายไปพลางก่อน ประมาณ 
3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.64) 
 โดยคณะกรรมการฯได้หารือร่วมกันแล้วมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า 
ร่างงบประมาณท่ีขอแปรลด แปรรายจ่ายขึ้นใหม่ และขอแปรเพิ่ม เป็นการบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร่วมไปถึงให้สามารถบริหาร
ราชการของเทศบาลฯ ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัวในการให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือบริการด้านอ่ืนๆ จึงมีความเห็นให้แปรญัตติตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ ดังนี้  
1.ให้แปรลดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภณัฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง ตั้งไว้ 216,000 บาท แปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัติ เป็นเงินจ านวน 216,000 บาท (หน้า 240/289) 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภณัฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตั้งไว้ 170,000 บาท แปรญัตติลดจ านวนเงินที่
ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 170,000 บาท (หน้า 240/289) 
 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภณัฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง ตั้งไว้ 130,000 บาท แปรญัตติลด
จ านวนเงินที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 130,000 บาท (หน้า 240/289) 
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 1.4 แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 99,440 บาท แปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัติ เป็นเงินจ านวน 45,640 บาท (หน้า 118/289) 
 รวมงบประมาณที่แปรลด จ านวน  561,640 บาท 
2. ให้แปรรายจ่ายขึ้นใหม่ จ านวน 2 โครงการ ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/ 
งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (หน้า 241/289)    
 2.1 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง งบประมาณจ านวน 
216,000 บาท  
 2.2 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 งบประมาณจ านวน 
130,000 บาท  
 รวมงบประมาณที่แปรรายจ่ายขึ้นใหม่ จ านวน 346,000 บาท 
3. ให้แปรเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 72,000 
บาท แปรเพิ่มเป็นเงินจ านวน  215,640  บาท (หน้า 117/289)   
- เมื่อได้ทราบถึงข้อมูลการแปรญัตติ รวมไปถึงมติของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไป
ขอให้เลขานุการสภาแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อสภาฯ เรียนเชิญครับ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ 
๔๙ วรรคหนึ่ง  
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค า
แปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
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     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน 
     ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาไปตามล าดับที่มีการขอแปรญัตติ เพ่ือลงมติใน
วาระท่ี 2 
- กล่าวต่อที่ประชุมชื่นชมแนวการแปรญัตติ เพ่ือบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารที่
ด าเนินการได้เหมาะสมตามสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล     

ที่ประชุม 
 

 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่ประชุมหารือกันพอสังเขปมีความเห็นว่าการจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565 และ
การแปรญัตติของฝ่ายบริหารเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังที่เหมาะสมแล้ว ประธาน
จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 1 คน ได้เห็นชอบให้แปรลด แปรรายจ่ายขึ้นใหม่ และแปรเพิ่ม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี้  
 1. แปรลด 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง ตั้งไว้ 216,000 บาท แปรญัตติลดจ านวนเงิน  
ที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 216,000 บาท (หน้า 240/289) 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตั้งไว้ 170,000 บาท แปรญัตติลดจ านวนเงิน 
ที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 170,000 บาท (หน้า 240/289) 
 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์ โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง ตั้งไว้ 130,000 บาท แปรญัตติลด
จ านวนเงินที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 130,000 บาท (หน้า 240/289) 
 1.4 แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 99,440 บาท แปรญัตติลดจ านวนเงิน  
ที่ขออนุมัติ เป็นเงินจ านวน 45,640 บาท (หน้า 118/289) 
 2. แปรรายจ่ายขึ้นใหม่ จ านวน 2 โครงการ ใน แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา/งบลงทุน/ค่ารุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (หน้า 241/289)    
 2.1 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง งบประมาณจ านวน 
216,000 บาท  
 2.2 โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 งบประมาณจ านวน 
130,000 บาท  



~ ๘ ~ 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 3. แปรเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 
72,000 บาท เป็นเงินจ านวน  215,640  บาท (หน้า 117/289)   
 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 
4.3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 วาระท่ีสาม  

- เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขอให้เลขานุการสภาฯ กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 52 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
- กล่าวขอมติต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระท่ี 3 จะให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
 
- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การลงมติในวาระท่ี 3 ไม่ต้องมีการอภิปราย 
- เมื่อได้ข้อสรุปแล้วประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน และท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อีก
จ านวน 1 คน ได้เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ญัตติเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน) 

- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อซ่อมแซมพ้ืนผิวถนนในพ้ืนที่ของ
ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้ได้กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุม 

- การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสมาชิกสภาฯได้น าเข้าหารือใน
การประชุมครั้ งที่ผ่านมา เพ่ือให้การซ่อมแซมถนน ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต าบล 
โพธิ์งาม ซึ่งมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนรายละเอียดขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

- ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564  หน้า  117/124 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังและหินคลุกสายภายในต าบลโพธิ์งาม งบประมาณที่ตั้งไว้  
500,000.-บาท   
  
 
 



~ ๙ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 

พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี  
ประธานสภาฯ 

 ข้อความเดิม  
 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังและหินคลุกสายภายในต าบลโพธิ์งาม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนดินลูกรังและหินคลุกถนนสายภายในต าบลโพธิ์ งาม 
มีรายละเอียด ดังนี้  
 1) ลงหินคลุกริมถนนสุวรรณศร บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านคุ้มหมู่ที่ 2 บ้านโง้งหมู่ที่ 4 
บ้านโพธิ์งามและหมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง งบประมาณ  100,000.-บาท  
 2) ลงดินลูกดินถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนอินไตรย์ หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์  กว้าง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
 3)  ลงดินถนนลูกรังสายป่าชุมชนหมู่ที่  10 บ้านหนองหัวลิงกว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
 4)  ลงดินถนนลูกรังสายหมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลาถึงหมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาวกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
 5) ลงดินถนนลูกรังสายหมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวดหมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลากว้าง 4 
เมตรยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  งบประมาณ  400,000.-บาท  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่  38  
 ข้อความใหม่    
 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังและหินคลุกสายภายในต าบลโพธิ์งาม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนดินลูกรังและหินคลุกถนนสายภายในต าบลโพธิ์ งาม 
มีรายละเอียด ดังนี้  
 1)  ลงหินคลุกถนนภายในต าบลโพธิ์งามงบประมาณ  100,000.-บาท     
 2)  ลงดินลูกดินถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนอินไตรย์  หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์  กว้าง 
4 เมตรยาว 300 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
 3)  ลงดินถนนลูกรังสายป่าชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
 4)  ลงดินถนนลูกรังสายหมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลาถึงหมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาวกว้าง 
6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
 5) ลงดินถนนลูกรังสายหมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวดหมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลากว้าง 4 
เมตรยาว 800 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  งบประมาณ  400 ,000.-บาท  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่  38 
- เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นแล้วต่อไปขอมอบหมายให้เลขานุการฯ ได้กล่าวถึง
ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจาณาต่อที่ประชุม  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณ ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น 

- ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือลงมติ 



~ ๑๐ ~ 
 
ที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 

หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
 
 

- ไม่การสอบถามเพ่ิมเติมเนื่องจากเป็นการด าเนินการที่สืบเนื่องมาจากการหารือร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุม ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน และที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  
อีกจ านวน 1 คน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลค าชี้แจงตามที่นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานงดออกเสียง  
 
 5.2 พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน จ านวน 7 รายการ 
 
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน เพ่ือขออนุมัติต่อสภาฯ จึงขอให้แจ้งถึง
ปัญหาอุปสรรคเหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุม  

- เหตุผลในการขออนุมัติกันเงินครั้งนี้ จะเป็นในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานสืบเนื่องมาจากการ
ด าเนินโครงการต่างๆในที่ดินที่ยังไม่มีผู้ ใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน เป็นที่ดิน ที่อยู่ ใน
ความหมายของค าว่า “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ต่อกรมป่าไม้ และต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะเข้าด าเนินการได้ กระบวนการขออนุญาต 
มีขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา จึงท าให้บางโครงการไม่อาจก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ และในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้วยก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางมี
หนังสือแจ้งก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเข้าท าสัญญากับ
ผู้ประกอบการ SME ที่มีกระบวนการเ พ่ิมเติม ในเรื่องของตัวชี้ วัดที่ต้องด าเนินกับ
ผู้ประกอบการดังกล่าวให้ได้ตามที่ก าหนด มิฉะนั้นต้องชี้แจงเหตุผลต่อผู้ก ากับดูแล ส่งผลให้
การท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันในบางสัญญาคาดว่าไม่อาจท าได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เช่นกัน (หนังสือสั่งการนี้ได้ยกเลิกไม่ต้องด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลให้การประสานงานกับหน่วยงานและส่วนรายการที่เกี่ยวข้องมี
ข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งโครงการต่างๆที่กล่าวแล้วเป็นความต้องการของประชนที่ มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอรายงานต่อสภาเพ่ือขออนุมัติกันเงิน ส่วนของรายละเอียด
ของแต่ละโครงการขอมอบหมายให้ ส านักปลัดเทศบาล และกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง ต่อที่ประชุม 

โครงการที่ 1-3  

- ในส่วนของส านักปลัดเทศบาลมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด รวม 3 โครงการ ดังนี้  
 
ล าดับ ซื่อโครงการ จ านวนเงิน/บาท 
 1. โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง

คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 14 บ้าน
คลองฟันปลา 

 
320,000 



~ ๑๑ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 

พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 

 
 2. โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง

คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านม่วง 

 
200,000 

 
 3.  

โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภั ยทั่ ว ไป  พร้ อม อุปกรณ์และติ ดตั้ ง  หมู่ ที่  9 
บ้านเกาะยาง 

 
220,000 

 รวม 3 โครงการ 740,000 
 

โครงการที่ 4-7  

- ในส่วนของกองช่างมีโครงการที่ขอกันเงินจ านวน 4 โครงการ ล าดับที่ 4-7 ดังนี้  

 

ล าดับ ซื่อโครงการ จ านวนเงิน/บาท 

4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
มะเอก 

614,000 

5. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านต้น 644,000 

6. โครงการขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์หนองหัวลิง  หมู่ที่ 
17 บ้านยาง 

498,000 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110 
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (คุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงานงบประมาณ ธันวาคม 2563)   

 

 

854,000 

 รวม 7 โครงการ 2,610,000 

 

- กล่าวมอบหมายเลขานุการให้แจ้งข้อระเบียบต่อที่ประชุม 

 

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกันเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2574 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  



~ ๑๒ ~ 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
นายสมบุญ โพธิ์งาม 
สท.เขต 1 
 
 
 
นางสมฤดี ลือค างาม 
สท.เขต 1 
 
 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

- กล่าวต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นประกอบกับระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าทุกโครงการเป็นความต้องการของชุมชนที่ต้อง
ด าเนินโครงการต่อไป ตามท่ีฝ่ายบริการเสนอ เมื่อได้ขอยุติประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 11 คน และที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
อีกจ านวน 1 คน อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จ านวน 22 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
7,521,800 บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธาน 
งดออกเสียง  

 5.3 เรื่อง ท่ีสมาชิกสภาเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการ  

 5.3.1 เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมจัดหารถขยะ ทดแทนรถที่มีอยู่
เดิมซึ่งเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
 5.3.2 เรื่องการพิจารณาแนวทางปรับเปลี่ยนห้องกิจการสภา และห้องรอง
นายกเทศมนตรี รวมไปถึงห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
- ขอให้ท่านสมบุญ โพธิ์งาม สท.เขต 1 ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อฝ่าย
บริหาร ไปตามล าดับ  
-  ด้ วยได้ รับทราบปัญหาจากประชาชนเรื่องขยะตกค้าง สืบ เนื่ องจากรถเก็ บขน 
ของเทศบาลขัดข้องอยู่บ่อยครั้งเพราะใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว ควรที่จะจัดหาเพ่ิมเติม
เ พ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนห้อง 
กิจการสภา เห็นว่าควรมีห้องที่เหมาะสมเพ่ิมมากขึ้นไว้เป็นสถานที่หลักให้ประชาชนได้มา
ติดต่อประสานงาน  
- กล่าวเสริมเพ่ิมเติมว่า ฝ่ายสภาได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ขอใช้สถานที่ของหมู่ที่ 6 บ้านอิทร์ไตย์หากมี
สถานที่ที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น จะเป็นการดีโดยฝ่ายสภามีแนวทางมอบหมายให้
สมาชิกสภาฯผลัดเปลี่ยนกันมารับเรื่องที่ประชาชนต้องการมาติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่   
- เรื่องการจัดหารถเก็บขนขยะฝ่ายบริหารได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ 
โดยได้น าบรรจุ ไว้ ในแผนพัฒนา พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว ส่วนการปรับเปลี่ยน 
ห้องกิจการสภา และห้องรองนายกเทศมนตรี รวมไปถึงห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นั้น 
จะได้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ประกอบกับตามสถานะทางการเงิน  
การคลัง ต่อไป 
- สมาชิกสภารับทราบแนวทางการด าเนินการของฝ่ายบริหาร 



~ ๑๓ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 
 

 5.2.3 เสนอให้ฝ่ายบริหารน าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงด้านหน้าส านักงาน
เทศบาลฯจัดท าเป็นตลาดเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีสถานที่จ าหน่วยสินค้าทางด้าน
การเกษตรรวมไปถึงสินค้าอ่ืนๆ และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ชื่อเสียง ประกอบกับจะสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณตลาดนัดปิงพาซ่า ซึ่งเกิด
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยจัดท าแผนงานโครงการบรรจุในแผนพัฒนา พ.ศ.2565  
 5.2.4 การปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบ้านโง้ง หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์งาม ที่
เทศบาลฯปรับปรุงยกระดับแก้ไขปัญหาน้ าท่วมไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ปลูกหญ้า ซึ่งมีสภาพไม่
เหมาะกับการเล่นกีฬาฟุตบอล จึงขอเสนอให้จัดท าแผนงานโครงการปลูกหญ้าในสนาม
ดังกล่าว เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา พ.ศ.2565  
 5.2.5 เสนอให้ฝ่ายบริหารส ารวจและจัดท าโครงการวางท่อระบายน้ า พ้ืนที่หมู่ที่ 8
ต าบลโพธิ์งาม บริเวณถนนคอนกรีตสายบ้านนายเทียม โภคา ถึง บ้านนายบุญจันทร์ โภคา 
ระยะทางโดยประมาณ ยาว 56 เมตร (เป็นการวางท่อระบายน้ าจุดกลางถนนคอนกรีต)  
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังไม่มีทางระบายโดยบรรจุเข้าในแผนพัฒนา พ.ศ.2565  
- ขอให้ท่านอภัย เตมีสุภาพ สท.เขต 2 ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อฝ่าย
บริหาร ไปตามล าดับ 
- กล่าวสรุปเหตุผลการเสนอญัตติต่อฝ่ายบริหาร ดังนี้ ข้อ 5.2.3 เพ่ือให้มีที่สาธารณะของ
ต าบลเพ่ิมมากขึ้น และน ามาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนได้มีที่จัดจ าหน่ายสินค้าลดปัญหา
การจราจรติดขัดในเส้นทางสายหลัก ข้อ 5.2.4 เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนที่ออกก าลังกายและท า
กิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ข้อ 5.2.5 เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยขอให้น าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา พ.ศ.2565  
- ต่อไปขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวแนวทางการด าเนินการในเรื่องที่สมาชิกสภาได้เสนอญัตติ 
 

-  ตามข้อ 5.2.3 เ พ่ือให้ทราบขอบเขตที่ชัด เจน จะได้มอบหมายให้ งานนิติ การ 
มีหนังสือถึงส านักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัดออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ซึ่งเมื่อทราบค่าใช้จ่ายแล้วจะได้นัดวันรังวัด โดยในการน าชี้แนว
เขตที่ดินสาธารณะเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอความร่วมมือสมาชิกสภามาร่วม
ด าเนินการด้วย ส่วนในข้อ 5.2.4 ถึง ข้อ 5.2.5 เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ทราบถึงปัญหาและ
มอบหมายให้กองช่างส ารวจ พ้ืนที่จัดท าโครงการบรรจุในแผนพัฒนา พ.ศ.2565 
เรียบร้อยแล้ว 

- สมาชิกสภารับทราบแนวทางการด าเนินการของฝ่ายบริหาร 

 5.2.6 เสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาส ารวจแก้ไขปัญหาช่องทางระบายน้ าคลองร่อง
โศก ระหว่างพ้ืนที่หมู่ที่ 3 กับ หมู่ที่ 19 ต าบลโพธิ์งาม ในระยะยาว ให้การระบายน้ ามีความ
คล่องตัวลดปัญหาน้ าท่วมขังโดยบรรจุเข้าแผนพัฒนา พ.ศ.2565 
- ขอให้ท่านสมฤดี ลือค างาม สท.เขต 1 ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อฝ่าย
บริหาร 
 



~ ๑๔ ~ 
 
นางสมฤดี ลือค างาม 
สท.เขต 1 
 
 
 
 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค์ ชาวดร 
สท.เขต 1 
 
นางสมฤดี ลือค างาม 
สท.เขต 1 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  กล่ าวสรุป ได้ดั งนี้  ด้ วยคลองร่ อ ง โศกที่ เ ป็ น เส้นทางระบายน้ าตามธรรมชาติ 
ลงสู่พ้ืนที่ด้านล่าง มีวัชพืชและสิ่งกรีดขวางการระบายน้ า ประกอบกับเอกชนมีการถมที่ดินที่
จะให้การระบายน้ าชะลอตัว ส่งผลให้การระบายน้ าจากพ้ืนที่ด้านบนมายังพ้ืนที่ด้านล่างช้าลง 
และซอยโคกกล่องจะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขังเป็นอันดับแรก จึงขอเสนอให้มีการวาง
ท่อระบ่ายน้ าจุดที่มีการถมดินประมาณ 100 เมตร ซึ่งเจ้าของที่ดินยินดีอุทิศให้กับทาง
ราชการ และขุดลอกหรือก าจัดวัชพืชในคลองร่องโศกเพ่ือให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว 
โดยบรรจุเข้าแผนพัฒนา พ.ศ. 2565 ต่อไป 
- กล่าวต่อที่ประชุมว่าการระบายน้ าในส่วนนี้ได้แก้ไขไปแล้วบางส่วนและจะได้มอบหมายให้
กองช่างส ารวจพื้นที่เพ่ือพิจารณาด าเนินโครงการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนา ต่อไป 
- สมาชิกสภารับทราบแนวทางการด าเนินการของฝ่ายบริหาร 
 5.2.7 เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาส ารวจปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์หนอง
ประดูดาน เนื้อที่ 118 ไร่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์งาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน โดยบรรจุเข้าแผนพัฒนา พ.ศ.2565 
- ขอให้ท่านประสงค์ ชาวดร สท.เขต 1 ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  
ต่อฝ่ายบริหาร 
- ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ค ว ร พัฒนา เป็ น แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แล ะส วนส า ธ า ร ณ ะ ให้ ป ร ะช า ช น 
มีสถานที่จอดรถ รวมไปถึงวางแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นสถานที่จัดจ าหน่วยสิ้นค้า
ต่างๆของชุมชน เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ให้กับเทศบาลอีกทางหนึ่ง 
- กล่าวสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่ตามญัตติข้อ 5.2.3 และข้อ 5.2.7 มีเนื้อที่เท่าใดและ 
มีเอกสารเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่  
- เรื่องนี้ควรตรวจสอบพ้ืนที่ให้ชัดเจนเสียก่อน พร้อมทั้งกล่าวมอบหมายให้งานนิติการเป็นผู้
ชี้แจงต่อที่ประชุม 
- ประการแรก ตามข้อ 5.2.3 ต าแหน่งของที่ดินอยู่บริเวณด้านหน้าของส านักงานเทศบาลฯ 
ที่ เนื้อที่ยั งไม่แน่นชัดว่ามีจ านวนเท่าใด  ซ่ึงจะเป็นการขอรังวัดออกหนังสือส าคัญ 
ส าหรับที่หลวง  
 ประการที่สอง ตามข้อ 5.2.7 เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หนองประตูดาน มีหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวงเรียบร้อยแล้ว เนื้อที่ 118 ไร่ ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอประจันตคาม 
มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบการบุกรุกเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2559  
โดยเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ด าเนินการขอรังวัดแล้วในปี พ.ศ.2560 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีน้ าท่วมขังและเจ้าของที่ข้างเคียงไม่มาระวังชี้แนวเขต ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันความขัดแย้งภายในชุมชน 
จึงเลื่อนการรังวัดมาแล้วหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจะพัฒนาพ้ืนที่ควรทราบขอบเขตที่
ชัดเจนของที่ดินสาธารณะเสียก่อน และเสนอให้ตั้งคณะท างานระหว่างฝ่ายสภาฯโดยสมาชิก
ทุกคนเป็นคณะท างานร่วมกับเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือขับเคลื่อนให้การตรวจสอบแนวเขต
สัมฤทธิ์ผล ต่อไป  
 
 



~ ๑๕ ~ 
 
มติที่ประชุม 

 

 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
นายวิสูตร์ ก าไรทอง 
สท.เขต 1  

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
มติที่ประชุม 

 

 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
นางปิยะพร นกน้อย 
สท.เขต 2  

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  

 
 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
ที่ประชุม 
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศร ี
สท.เขต 2  
 
 
 

- สมาชิกสภารับทราบแนวทางการด าเนินการของฝ่ายบริหาร และเห็นชอบในหลักการตั้ง
คณะท างาน โดยให้สมาชิกสภาทุกคนร่วมเป็นคณะท างาน 
 5.2.8 เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาส ารวจและพิจารณาจัดท าโครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (โครงการล าดับที่ 5 ในการท าแผนชุมชนของหมู่ที่ 15 บ้านหนองไม้เอก) 
โดยบรรจุเข้าแผนพัฒนา พ.ศ.2565 
- ขอให้ท่านวิสูตร์ ก าไรทอง สท.เขต 1 ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อฝ่าย
บริหาร  
- กล่าวต่อที่ประชุม สรุป ได้ว่า เพ่ือเป็นการจัดท าโครงการที่ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา 
ให้กับประชาชน  

- การแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ส ารวจเพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนา พ.ศ.2565 แล้ว 
 

- สมาชิกสภารับทราบแนวทางการด าเนินการของฝ่ายบริหาร 
5.2.9 เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา ด าเนินโครงการก่อสร้างที่จอดรถส าหรับสมาชิกสภาฯ และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนา 
พ.ศ.2565 
- ขอให้ท่านปิยะพร นกน้อย สท.เขต 2 ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
ต่อฝ่ายบริหาร 
- กล่าวต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เพ่ือให้มีความเป็นส่วนสัดและระเบียบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่
ของส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
- กล่าวต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การด าเนินการดังกล่าวต้องจัดต าแหน่งให้ชัดเจนและถาวรเพ่ือ
จะได้ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในภายหลัง ซึ่งจะได้หรือร่วมกันวางแผนผังการใช้พ้ืนที่ 
โดยรวมต่อไป 

- สมาชิกสภารับทราบแนวทางการด าเนินการของฝ่ายบริหาร 

เรืองอ่ืนๆ  
 6.1 แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังทางแยกจากถนนหมายเลข 33 
(ถนนสุวรรณศร) เข้าหมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม ตามที่นางชลอ รักษาพล สท.เขต 1 ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 ส.ค.64 

- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่านชลอ รักษาพล สท.เขต 1 ได้แจ้งถึงปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่ของหมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์งาม นั้น ได้มอบหมายให้กองช่างส ารวจประมาณการค่าใช้จ่าย 
และส่งข้อมูลให้ส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
- รับทราบ 
- กล่าวต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เนื่องจากตนได้ลาประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีการพิจารณายกเลิก
โครงการจ านวน 5 โครงการ เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคต่างๆ นั้นฝ่ายบริหารมีแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างไรภายหลังสถานการณ์ปกติแล้ว 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา 
 

- เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจะได้จัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการทุกโครงการที่ยกเลิกไป   
 
 
-  รั บทราบ  และไม่ มี การหารื อ เ พ่ิม เติ มประธานกล่ าวขอบคุณผู้ เข้ าร่ วมประชุม 
และปิดการประชม 
 
15.05 นาฬิกา 
 
 

                ลงชื่อ              ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 
                           (นายอุสาห์ คนหลัก) 

             พันจ่าโท             ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
             (ประมวล สุขพอ) 
                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 

  

  
  
  

 


