
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 
วันศุกร์ ที่   7   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
************************** 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่  
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1. 

ราชชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

 
ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์        ประธานสภาฯ/สมาชิกฯ เขต 1 
นายอภัย  เตมีสุภาพ                       รองประธานสภาฯ/สมาชิกฯ เขต 2 
นายจรูญ ไกรสิงห์                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายสอาด ไวงาน                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายสมพงษ์  กองทวีผล                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
ร้อยตรี บรรเทิง  เฉลิมศรี                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประชาญ  เสียงฆ้อง                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางชลอ  รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
พ.จ.ท. ประมวล สุขพอ                     เลขานุการสภาฯ                 (หัวหน้าส านักปลัด) 
                                                 
                                                  
  นางสาวจ าปา  ไกรสิงห์                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑          ลา 
ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ 
นายบันเทิง  ปัญญาดี                  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายพิสัย  พานิชดี                      รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ                    รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นางนุภา  เรืองศรี                       เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายหมี่ ชาวดร                          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                   ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายอนุชา  ช่อชบา                     รองปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์               ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายจิตกร  อภัย                         ผู้อ านวยการกองช่าง 
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ          ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางสาวสุรินธร แสงธูป                 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นายสมควร บุญประกอบ               หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
น.ส.กาญจนา  สายัญ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นายอุสาห์  คนหลัก                    นิติกรปฏิบัติการ 
นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์         นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
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18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
 
เริ่มประชุม  
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 

น.ส.ประภาพร พอดี                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
น.ส.ณัชภัคร ข่วงทิพย์                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นายจิรายุ พันพลู                      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
นายธวัชชัย พรมจันทร์               ประธานประชาคมต าบลโพธิ์งาม 
นายสมบัติ สายแวว                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ว่าที่รต.หญิง กนกวรรณ นาตาปา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
เวลา 09.30 น. 
-ได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล พร้อม
เลขานุการสภาฯมาประชุม จ านวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 24 คน เห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์
ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
 
 
 

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ 
มหาเมฆนันท ์
ประธานสภาฯ 
 

รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในการประชุม
สามัญ สมัยท่ี 2 /2563 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2563  
-โดยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีจ านวน 38 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ทบทวน
รายงานการประชุมไปทีละหน้าตามล าดับ หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมไม่
ถูกต้องขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เพ่ือด าเนินการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขจะได้ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม     

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ 
มหาเมฆนันท ์
ประธานสภาฯ 
 

- แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ดังกล่าว พร้อมให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือไม่ ก่อนที่
ประธานจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม 
 
 
นางสาวพิมพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

- ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียด ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 
25-30 นาที โดยเห็นว่าถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่  28 
พฤษภาคม 2563 ทุกประการ ซึ่งไม่มีการขอให้แก้ไขแต่ประการใด 
- จึงได้ขอมติต่อทีป่ระชุม  

 
-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม  2563 ด้วยคะแนนเสียง 7 
เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

(ไม่มี) 
 
มติที่ประชุม 

 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 

นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (วาระแรกขั้นรับหลักการ)   
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือเสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาในวาระแรกขั้นรับหลักการ นั้น จึงขอให้แจ้ง
รายละเอียดในการจัดท างบประมาณดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป  
- บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาส
นี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโพธิ์งามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะทางการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้       
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 73,941,340.57 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 28,638,700.14 บาท     
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 33,398,696.57 บาท   
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท        
1.1.5 รายการที่ ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 โครงการ รวม 
3,488,753.61 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 
(1) รายรับจริง จ านวน 54,893,317.22 บาท ประกอบด้วย   
     หมวดภาษีอากร จ านวน 177,744.00 บาท     
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 214,251.70 บาท  
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 508,162.05 บาท    
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     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท   
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 120,747.30 บาท    
     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท     
     หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,581,318.17 บาท    
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 31,351,094.00 บาท    
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 99,771.00 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 40,860,478.39 บาท ประกอบด้วย   
     งบกลาง จ านวน 16,297,176.18 บาท     
     งบบุคลากร จ านวน 13,882,734.91 บาท     
     งบด าเนินงาน จ านวน  6,725,719.14  บาท     
     งบลงทุน จ านวน 2,474,525.00 บาท     
     งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท     
     งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,480,323.16 บาท    
(4) รายจ่ายที่จ่ ายจากเงินอุดหนุนที่ รั ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
99,771.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 10,221,142.33 บาท   
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    
         
         ค าแถลงงบประมาณ      
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
 เทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 76,407,904.93 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 30,319,263.04 บาท     
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 31,620,377.09 บาท   
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 9 โครงการ 
รวม 411,075.00 บาท        
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 24 โครงการ รวม 
4,028,784.96 บาท1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
(1) รายรับจริง จ านวน 54,425,844.59 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 915,336.52 บาท     
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 207,176.30 บาท  
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 498,307.90 บาท    
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท   
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 78,308.16 บาท    
     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท     
     หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 23,636,264.71 บาท    
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     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 29,090,451.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,123,020.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 39,003,648.90 บาท ประกอบด้วย   
     งบกลาง จ านวน 15,340,947.11 บาท     
     งบบุคลากร จ านวน 11,700,494.87 บาท     
     งบด าเนินงาน จ านวน  6,341,420.46  บาท     
     งบลงทุน จ านวน 3,690,536.46 บาท     
     งบรายจ่ายอื่น จ านวน 88,650.00 บาท     
     งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,841,600.00 บาท    
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
      จ านวน 4,123,020.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,492,614.00 บาท   
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    
          
                                           ค าแถลงงบประมาณ 
                                 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   
              เทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 
รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริง ปี  

2562 
ประมาณการ ปี 
2563   

ประมาณการ ปี 
2564 

หมวดภาษีอากร 968,843.97 712,987.00  550,540.00 
หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต   

279,940.60 535,000.00 279,600.00 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน   

698,426.15 723,760.00 698,400.00 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด    

81,416.38 15,600.00 81,400.00 

รวมรายได้
จัดเก็บเอง      

2,028,627.10 1,987,347.00      1,609,940.00 

     
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร  
       
รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563   ประมาณการ ปี 2564 
32,021,735.13 31,461,304.00   32,021,301.00 
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            รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563  ประมาณการ ปี 2564 
32,021,735.13 31,361,304.00   32,021,301.00 

 
           
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 
รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563   ประมาณการ ปี 2564 
33,483,375.00 33,557,349.00 34,337,195.00 

 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563   ประมาณการ ปี 2564 
33,483,375.00 33,557,349.00 34,337,195.00 

 
 รวมรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ 
 
รายรับจริง ปี  2562 ประมาณการ ปี 2563   ประมาณการ ปี 2564 
67,533,737.23   67,006,000.00   67,968,436.00 

                                        
                                      ค าแถลงงบประมาณ 
               ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2562 ประมาณการปี 2563 ประมาณการปี 2564 
จ่ายจาก
งบประมาณ 

   

งบกลาง 18,215,788.11 20,021,867.00 20,624,891.00 
งบบุคลากร 15,706,339.87 22,956,580.00 23,140,040.00 
งบด าเนินงาน 10,076,622.43 14,106,653.00 13,799,705.00 
งบลงทุน 6,703,425.20 7,090,900.00 8,223,800.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 155,650.00 0.00 0.00 
งบเงินอุดหนุน 2,786,259.18 2,750,000.00 2,180,000.00 
รวมรายจา่ยจาก
งบประมาณ 

53,644,084.79 66,926,000,00 67,986,436.00 

รวม 53,644,084.79 66,926,000,00 67,986,436.00 
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นางสาวพิมพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 
 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดต่างๆ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบจากร่างเทศบัญญัติและเอกสาร
ประกอบที่ได้ส าเนาให้จัดส่งให้ทุกคนแล้ว  
-เมื่อฝ่ายบริหารได้แถลงถึงสถานะทางการเงินการคลังและประมาณการในการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2564 ให้สภาฯได้ทราบแล้ว ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ
ได้กล่าวถึงระเบียบข้อบังคับในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นต่อ
ที่ประชุม 
- ได้กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้วางข้อก าหนดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณไว้ ดังนี้ 
     ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
     ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
      เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ 48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดย
อนุ โลม แล้วแจ้งข้อมติ ไม่รับหลักการแห่งข้อบัญญัติ งบประมาณและรายชื่ อ
คณะกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
     ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งสมาชิกมติของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค
หนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามล าดับ 
     ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ยื่นแปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
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นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจาณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปร
ญัตติอาจเสนอค าแปรด้วยวาจาได้ 
     ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน 
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
     ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง
ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
     ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่
- เมื่อได้ทราบรายละเอียดในการจัดท างบประมาณของฝ่ายบริหารจากค าแถลงการณ์ 
และเอกสารประกอบที่จัดส่งให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว ต่อไปขอให้สมาชิกได้ร่วมกัน
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ที่ประชุม 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 

 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ 
ผอ.กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา หากมีท่านจะมีความประสงค์จะซักถามขอให้แจ้งต่อประธาน เพ่ือจะได้
อนุญาตให้อภิปรายและให้ฝ่ายบริหารชี้แจงไปตามล าดับ 
- ต่อมามีผู้อภิปราย และตอบข้อซักถามในประเด็น ดังนี้ 

- สอบถามในประเด็นการประมาณการรายรับในหมวดภาษีอากรในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ซึ่งอยู่ที่ 550,540 บาท โดยรายรับจริงในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 968,843.97 
บาท ทั้งนี้ หากในปีงบประมาณ 2564 มีรายรับรับจริงเพิ่มขึ้นจะมีผลประการใด 
-กล่าวมอบหมายให้นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ ผู้อ านายการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ                  

-ในการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการ
ไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยการประมาณการการรับให้ใช้ฐานจากรายรับจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาบเกี่ยวไปถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการยกเลิกภาษีบ ารุงท้องที่ไปโดยน าภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเข้ามาบังคับใช้แทน ซ่ึงการจัดระบบการจัดเก็บยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และมีการ
ลดหย่อนภาษีถึง 90 เปอร์เซ็นต์ สืบเนื่องมากจากติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด 2019 จึงได้ประมาณการตามความเป็นจริงไว้ที่ 550,540 บาท ทั้งนี้ 
หากมีการจัดเก็บรายได้  ได้มากว่าที่ประมาณการไว้ ก็จะได้น าเรียน เจ้าหน้าที่
งบประมาณผ่านไปสู่ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมต่อไป   

- ชี้แจ้งเพ่ิมเติม ในเรื่องของการจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลโพธิ์งามตั้งงบประมาณไว้มากกว่า
ในปีที่ผ่านมาประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นการเพ่ิมในส่วนของเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ในหมวดอ่ืนๆยังคงเดิม และในกรณีเรื่องการจัดเก็บภาษี
อากรที่ประมาณการลดลงอยู่ที่ 550,540 บาท ตามที่สมาชิกสภาฯได้ต้องข้อสังเกตไว้
สืบเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ที่เพ่ิงบังคับใช้นั้น 
การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือจัดเก็บภาษีต้องใช้ฐานราคาทุนทรัพย์ที่ทางกรมธนรักษ์
ได้จัดส่งให ้ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วรายได้ในส่วนนี้จะลด จึงได้ประมาณการไว้ตามความเป็น
จริงในจ านวนดังกล่าว 
 ต่อไปจะขอกล่าวถึงการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2564 ซึ่งก าหนด
ไว้ที่ 67,968,436.00 บาท โดยขอให้สมาชิกตรวจสอบไปพร้อมกันตามเอกสารร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณที่ได้จัดส่งให้แล้ว ทั้งนี้ ขอชี้แจ้งในส่วนของงบบุคลากร ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ่ายจริงอยู่ที่ 15,706,339.87 บาท ในปี พ.ศ.2563 
ประมาณการไว้ที่ 22,956,580.00 บาท ส่วนในปี พ.ศ.2564 ประมาณการไว้ที่ 
23,140,040.00 บาท เหตุที่ต้องประมาณการเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องตั้งงบประมาณไว้
ตามกรอปอัตราก าลัง โดยมีหัวหน้าฝ่าย 6 อัตรา ต้องตั้งงบไว้ต าแหน่งละ 4 แสน บาท 
ต่อปี และต าแหน่งว่างอ่ืนๆอีกต าแหน่งละ 3 แสน บาท ต่อปี ทั้งนี้หากไม่มีบุคลากร
โอนย้ายเข้ามารับด ารงต าแหน่ง เทศบาลฯก็สามารถโอนงบประมาณในส่วนนี้ไปบริหาร



~ ๑๐ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายประชาญ เสียงฆ้อง 
สท.เขต 2 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 
 

ที่ประชุม  

 
มติที่ประชุม 
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มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 
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มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 
 

 
นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

พันจ่าโท ประมวล 

จัดการในด้านอ่ืนๆได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม งบประมาณในส่วนนี้คิดเป็น 
34.04 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่าย 
 และงบประมาณรายจ่ายอีกรายการหนึ่งที่จะขอชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบถึงการ
ให้ความส าคัญของฝ่ายบริหารที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เป็นต้นมา เป็นในส่วนของ งบลงทุน เพ่ือจัดให้บริการในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก าหนดไว้ที่ 6,703,425 บาท ในงบประมาณ พ.ศ.
2563 ก าหนดไว้ที่ 7,090,000 บาท ส่วนในปีบงประมาณ พ.ศ.2564 ก าหนดไว้ที่ 
8,223,800 คิดเป็น 12.09 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่าย  
 ทั้งนี้ งบประมาณที่ถูกตัดลดไปค่อนข้างมากในปีงบประมาณนี้จะเป็นในส่วน
ของงบด าเนินงาน ที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาลฯ โดยหาก
มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาตามความ
เหมาะสมเพ่ือจัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือสนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินโครงการต่างๆ
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป 
- กล่าวแสดงความเป็นห่วงสืบเนื่องมากจากการตัดลดงบประมาณในส่วนของ
งบด าเนินการลง จึงเกรงว่าการบริหารงานของเทศบาลฯจะไม่คล่ องตัวเท่าที่ควร 
- ในส่วนนี้หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม ทางฝ่ายบริหารจะได้พิจารณา
จัดหางบประมาณในส่วนอ่ืนที่สามารถโอนลดได้มาสนับสนุน เพ่ือให้โครงการต่างๆของ
เทศบาลฯด าเนินการต่อไปได้โดยเรียบร้อย   

- กล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารที่ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นมาเป็นล าดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป็นต้นมา ซึ่งในปงีบประมาณนี้อยู่ที่ 12.09 เปอร์เซ็นต์  
- ต่อมาไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
 
-สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง 
โดยประธานงดออกเสียง 
-แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 11.55 นาฬิกา จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. 

-เวลา 13.00 น. ได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม
เพ่ือด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 5.2  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ในล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเบื้องต้น ขอมอบหมาย ให้เลขานุการสภา
ฯได้กล่าวถึงข้อกฎหมายต่อท่ีประชุม 



~ ๑๑ ~ 
 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
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มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 
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นายประชาญ  เสียงฆ้อง 
สมาชิกสภาเขต 2 

ที่ประชุม 
 
นายสมพงษ์ กองทวีผล 
สมาชิกสภาเขต 1 

ที่ประชุม 
 
 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
- ขอให้ที่ประชุมก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีกี่คน และจะให้เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นประเภทใด 

- เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน โดยเป็นคณะกรรมการสามัญ 
- สมาชิกในที่ประชุมจ านวน 8 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวน 3 คน โดยเป็นคณะกรรมการสามัญ 
- เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติให้ครบ 3 คน ตามลับดับ  

- ที่ประชุมได้มีผู้เสนอรายชื่อของคณะการกรรมแปรญัตติ ดังนี้ 

-ได้เสนอชื่อ นายสมพงษ์ กองทวีผล สมาชิกสภาเขต 1 โดยมีผู้รับรองคือ 1.ร้อยตรี
บรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2 และนางชลอ รักษาพล สมาชิกสภาเขต 2  
- ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อใครอีก ประธานจึงประกาศว่า นายสมพงษ์ กองทวีผล สมาชิกสภา
เขต 1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
-ได้เสนอชื่อ นายประชาญ  เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2 โดยมีผู้รับรองคือ นายอภัย 
เตมีสุภาพ สมาชิกสภาเขต 2 และนายจรูญ ไกรสิงห์ สมาชิกสภาเขต 1  

-ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อใครอีก ประธานจึงประกาศว่า นายประชาญ  เสียงฆ้อง สมาชิกสภา
เขต 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง  



~ ๑๒ ~ 
 
ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
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ผอ.กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 

-ได้เสนอชื่อ นายจรูญ ไกรสิงห์ สมาชิกสภาเขต 1 โดยมีผู้รับรองคือ นายสอาด ไวงาน 
สมาชิกสภาเขต 2 และนายสมพงษ์ กองทวีผล สมาชิกสภาเขต 1 
-ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อใครอีก ประธานจึงประกาศว่า นายจรูญ ไกรสิงห์ สมาชิกสภาเขต 1 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
-ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาทั้ง 3 คน ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดย
เรียงตามล าดับดังนี้  1. นายสมพงษ์ กองทวีผล สมาชิกสภาเขต 1 2. นายประชาญ  
เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2  3. นายจรูญ ไกรสิงห์ สมาชิกสภาเขต 1 และแจ้งให้
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 109   
- ได้กล่าวขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่นี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ทั้งนี้ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้ง   

 5.3 การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ และนัดวันประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
- เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ 45 วรรค สาม โดยให้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง นับแต่สภาฯรับหลักการ จึงให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยขอเสนอ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 8 – 10 
สิงหาคม  2563 ระหว่างเวลา 0800 น. ถึง 17.00 น. และก าหนดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 11 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน ได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง 
โดยประธานได้งดออกเสียง  
 5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ  
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวถึงรายละเอียด
และเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา 
- ในการโอนครั้งนี้มีจ านวน 4 ราย ขอมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ชี้แจ้งต่อที่
ประชุม 
- ด้วยในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ได้มีพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตาม
กรอบอัตราก าลัง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะท างานให้เพียงพอต่อ
เจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
มีรายละเอียด ดังนี้  
 รายการที่ 1  
           โอนลด 



~ ๑๓ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนบริหารงานสร้างความเข้มของชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)/ประเภทเงินเดือน
พนักงานงบประมาณที่ตั้งไว้ 537,120 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 228,700 
บาท โอนลดจ านวน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 198,700.00 บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจัดซื้อ  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้    
  1) เป็ นแผงวงจร เ พ่ื อแสดงภาพแยกจากแผงว งจรหลั กที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 – มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
 รายการที่ 2  
           โอนลด 



~ ๑๔ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนบริหารงานสร้างความเข้มของชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)/ประเภทเงินเดือน
พนักงานงบประมาณที่ตั้ ง ไว้  537,120 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
198,700.00 บาท โอนลดจ านวน 5,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโ อน 
189,800.00 บาท   
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจัดซื้อ  
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) 
ราคา 8,900 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ – มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
 รายการที่ 3  
 โอนลด 
  แผนบริหารงานสร้างความเข้มของชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)/ประเภทเงินเดือน
พนักงานงบประมาณที่ตั้ ง ไว้  537,120 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
189,800.00 บาท โอนลดจ านวน 8,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
184,000.00 บาท   
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจัดซื้อ  
 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
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ที่ประชุม 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
น า ง ส า วพิ ม พ์ พ ร รน 
มหาเมฆนันท์/ประธาน 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สมาชิกสภาเขต 2 
 

 – สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท 
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)   
 รายการที่ 4 
 โอนลด 
  แผนบริหารงานสร้างความเข้มของชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)/ประเภทเงินเดือน
พนักงานงบประมาณที่ตั้ ง ไว้  537,120 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
184,000.00 บาท โอนลดจ านวน 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโ อน 
169,000.00 บาท   
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพ่ือจัดซื้อ  
 จัดซื้อโต๊ะท างาน (เหล็ก) พร้อมเก้าอ้ีราคม 15,000.-บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณต่อสภาฯ
แล้ว ต่อไปจะขอให้เลขนุการสภาฯได้กล่าวถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นในเรื่องขอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ประกอบ
กับระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะ
สอบถามเพ่ิมหรือไม ่
-ไม่การอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 ได้กล่าวสนับสนุนให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น ต่อไป และ
ต่อมาประธานได้ขอมติต่อที่ประชุม 
-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 7 
เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
-ได้ให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบตามล าดับ 
 
-ได้เสนอให้มีการเก็บไฟแสงสว่างรายทางจากบริเวณเส้นทางแยกสุวรรณศร-เขาน้อย 



~ ๑๖ ~ 
 
 

 

น า ง ส า วพิ ม พ์ พ ร รน 
มหาเมฆนันท์/ประธาน 

นายบันเทิง  ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

นายอภัย  เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น า ง ส า วพิ ม พ์ พ ร รน 
มหาเมฆนันท์/ประธาน 
 
 
 
 
 
 

ที่เป็นของเทศบาล เนื่องจากทางหลวงชนบทได้ติดตั้งไฟแสงสว่างรายทางเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งเป็นระเบียบสวยงาม ส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกนั้น เทศบาลสามารถน้ ามาเป็น
อะไหล่หรือติดตั้งให้หมู่บ้านที่ยังมีไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า 
-ฝากถึงฝ่ายบริหารให้พิจารณาแก้ไขเรื่องน้ าประปาหมู่ที่ 15 ซึ่งมีไม่พอเพียง ผู้น า
หมู่บ้านได้ฝากถามมา อยากจะให้พิจารณางบประมาณเพ่ือเจาะบ่อใหม่ 
-ชี้แจงว่าในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 ได้ตั้งงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูในเอกสาร ส่วนเรื่องไฟ
แสงสว่างรายทางเห็นด้วยตามที่สมาชิกสภาได้เสนอมา แต่ขอให้ทางหลวงชนบทได้ส่ง
งานและทดสอบระบบให้เรียบร้อยก่อน เผื่อมีปัญหาขัดข้องไฟรายทางของเทศบาลจะยัง
มีแสงสว่างให้กับประชาชนได้ เมื่อไฟของทางหลวงชนบทใช้งานได้โดยสมบูรณ์ เทศบาล
จะถอดไฟตามที่สมาชิกเสนอ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ
น าไปใช้ประโยชน์กับหมู่บ้านต่อไป เทศบาลมีแผนจะของบประมาณในการด าเนินการ
ติดตั้งไฟรายทางต่อจากของเดิมไปจนถึงเขาน้อย ยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ รวมถึงเส้น
บ้านโง้ง-อินทร์ไตย์ด้วย 
-ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2 และนายจรูญ  ไกรสิงห์ ได้สรุปว่าทางผู้น า
หมู่บ้านอยากให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาผ่านงบประมาณในร่างเทศบัญญัติ รายการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 15 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
การสอบถาม 
-เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากให้มีการน าเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ซึ่งสภาเทศบาลไม่รับหลักการในวาระแรกในคราวประชุม
สภาสามัญครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2563 เพราะว่าร่างดังกล่าวได้ผ่านการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วทุกหมู่บ้าน อยากช่วยให้เทศบาลมีรายรับ
เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง เรื่องที่ 2 เสนอให้ผู้บริหารได้จัดให้มีเกี่ยวกับระบบประปาส่วน
ภูมิภาคเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยด าเนินการ
ควบคู่กับระบบประปาหมู่บ้าน เรื่องนี้เคยเสนอในที่ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา อาจจะ
เริ่มต้นที่หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง หมู่ที่ 18 บ้านไทรงานหรือหมู่ที่ 8 บ้านต้นก่อนก็ได้ 
ต่อไปค่อยขยายมาที่หมู่ 4 หมู่ 2 เพราะอนาคตต าบลเราจะมีการใช้น้ าประปาเพ่ิมมาก
ขึ้น คงจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยประชาชนที่ต้องการใช้บริการในส่วนนี้ หากใช้
น้ าประปาจากส่วนภูมิภาคแล้วจะลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ซ่อมแซม ประปา
หมู่บ้านซึ่งเป็นปัญหามากส าหรับต าบลเราในปัจจุบัน  

-กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เสนอแนะ ส าหรับเรื่องร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องขยะนั้นมี
สมาชิกสภาเสนอว่าการประชาคมรับฟังความเห็นประชาชนที่ผ่านมานั้น มีประชาชน
บางส่วนที่ไม่ทราบ ในเรื่องนี้ต้องเสนอเข้าเพ่ือพิจารณารับหลักการใหม่ ส่วนเรื่องประปา
ส่วนภูมิภาคนั้น 
อยากให้ต าบลเราเจริญ มีระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง ขอฝากทางฝ่ายบริหารรับไว้
เพ่ือพิจารณาด้วย 



~ ๑๗ ~ 
 
ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สมาชิกสภาเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประชาญ  เสียงฆ้อง 
สมาชิกสภาเขต 2 

นายอภัย  เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสอาด  ไวงาน 
สมาชิกสภาเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สมาชิกสภาเขต 2 

-ได้มีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในโอกาสต่อไป ดังนี้ เรื่องแรกอยากให้มีการ
ด าเนินการเชื่อมต่อถนนภายในหมู่บ้านถึงถนนสุวรรณศร ระยะทางแต่ละเส้นไม่เกิน 20 
เมตร โดยใช้วัสดุที่เหมาะสม จากการตรวจสอบมีประมาณ 13 จุด ตั้งแต่หมู่ 19 ไป
จนถึงหมู่ 9 เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เรื่องนี้ได้มีการปรึกษาหารือกันมานาน แต่
ยังติดขัดไม่สามารถด าเนินการได้  อยากให้ผู้บริหารได้ พิจารณาด าเนินการใน
ปีงบประมาณหน้า ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนภายในต าบลเรา เรื่องที่
สองอยากให้ด าเนินการแก้ไขเรื่องน้ า หมู่บ้านไหนที่มีประปาแค่จุดเดียวขอให้พิจารณา
หางบประมาณก่อสร้างเพ่ิมอีกหนึ่งจุดเพ่ือให้พอเพียงทั่วทั้งต าบล 
-สอบถามจากที่สมาชิกสภาได้เสนอให้มีระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาในต าบลนั้น 
สามารถท าได้หรือไม่ มีการศึกษาข้อมูลมาอย่างไร อยากให้อธิบายต่อที่ประชุม 
-ได้ยกตัวอย่างในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ องค์การบริหารส่วนต าบล
เนินหอม และองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เค็ด ซึ่งทั้ง 3 แห่ง จะมีทั้งระบบประปาส่วน
ภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ แต่สิ่งที่
ต้องเตรียมส าหรับหน่วยงานคืองบประมาณในการเดินท่อ พีอี เข้ามาในพ้ืนที่ตามที่
งบประมาณเราพร้อม ประชาชนที่ต้องการก็สามารถติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคให้ต่อ
ระบบน้ าเข้าบ้านได้ เป็นการลดปัญหาในการที่หน่วยงานต้องน าน้ าเติมถังประปาหมู่บ้าน
ในปัจจุบันภายในต าบลเรา และรองรับปัญหาน้ าใต้ดินที่ไม่เพียงพอ บางแห่งขุดเจาะเจอ
น้ าเค็มน้ ากร่อย เช่น บ้านเกาะยาง บ้านไทรงาม จึงเสนอไว้เพราะหน่วยงานอ่ืนเขา
ด าเนินการเป็นตัวอย่างมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาตามที่ได้กล่าวมา 
-กล่าวว่าในเรื่องระบบประปาส่วนภูมิภาคได้มีการน าเสนอไว้ประมาณ 3-4 ปีแล้ว 
อยากให้เดินระบบเข้ามาในพื้นที่ แต่ทราบว่าค่าน้ าประปาราคาสูง ในขณะเดียวกันเรื่อง
น้ าเป็นเรื่องส าคัญ เราขาดน้ าไม่ได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนว่าจะใช้หรือไม่
หรือกรณีน้ าประปาหมู่บ้านไม่พอในหน้าแล้ง ในส่วนตัวแล้วเห็นด้วยเป็นอย่างมากถ้า
สามารถด าเนินการได้ จึงอยากจะให้การปรึกษาหารือกันก่อนว่าจะใช้งบประมาณของ
เทศบาลหรืองบประมาณของประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจน ถ้าหาก
ด าเนินการก็ขอให้พิจารณาเท่าที่ท าได้ก่อน เช่น เริ่มที่หมู่ 9 หมู่ 8 หมู่ 18 ขยายมาหมู่ 
2 หมู่ 4 เป็นต้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่อง
ร่างเทศบัญญัติขยะมูลฝอย ในคราวที่แล้วได้เสนอให้มีการรับหลักการไว้ก่อน ส่วนเราจะ
จัดเก็บเพ่ิมปี 2563 หรือปีต่อ ๆ มาก็ได้ ในส่วนตัวเห็นดีด้วยอยู่แล้ว ในเมื่อไม่รับ
หลักการแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ท าให้เสียเวลา กว่าจะผ่านขั้นตอนกระบวนการ ในอดีต
เราทิ้งขยะไม่มากและเก็บในอัตราเดือนละ 30 บาท มานานเกือบยี่สิบปีแล้ว ปัจจุบัน
ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนมาก คงต้องมีการ 
เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจะอยู่คงที่เป็นไปไม่ได้ สังเกตได้จากค่าใช้จ่ายทุกอย่างปัจจุบัน
สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ประชาชนจะได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นกับการมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อยเพื่อส่วนรวม  
-เสนออยากให้มีการศึกษารายละเอียด ประสานหน่วยงานให้ชัดเจนเรื่องระบบ
น้ าประปาส่วนภูมิภาค ทั้งในเรื่องงบประมาณ รายละเอียดต่าง ๆ เพราะกระบวนการ



~ ๑๘ ~ 
 
 
 
 

 
นายอภัย  เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาเขต 2 
 
 

นายบันเทิง  ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ 
ปลัดเทศบาล 
 
 

น า ง ส า วพิ ม พ์ พ ร รน 
มหาเมฆนันท์/ประธาน 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
เลิกประชุมเวลา 
 

ท างานยังไม่ได้เริ่มเลย มีแต่เสนอเรื่องไว้ ในส่วนสมาชิกสภาเห็นดีด้วย และควร
ประชาคมหมู่บ้าน สอบถามทางผู้น าหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อยากให้ มี
การตั้งทีมงานโดยให้ท่านอภัย  เตมีสุภาพ เป็นประธานไปประสานงาน จัดท า
รายละเอียดเสนอท่ีประชุมด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 
-ชี้แจงว่าเคยไปติดต่อประสานงานแล้ว ในส่วนนี้อยากให้เทศบาลเข้าไปประสาน
รายละเอียดอีกทีเพราะต้องจัดท าเกี่ยวกับงบประมาณ ถ้าไปถามผู้น าหมู่บ้านอาจจะตรง
ประเด็น อยากให้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ มีการเดินท่อเมนเข้ามาในพ้ืนที่ ส่วน
เรื่องของการขอใช้ให้เป็นเรื่องของประชาชนเฉพาะรายไปติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคเอง 
-กล่าวว่า ในเรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาในพ้ืนที่นั้น ได้ยินพูดกันมานาน
แล้ว แต่เรื่องค่าน้ าประปาแพงกว่าระบบประปาหมู่บ้านแน่นอน แต่เรายังไม่ทราบ
รายละเอียดว่าต้องใช้งบประมาณเท่าใด ระยะทางเท่าไหร่ ขอมอบหมายให้กองช่าง
ด าเนินการตรวจสอบระยะทาง ติดต่อประสานการประปาส่วนภูมิภาคในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง
งบประมาณ การด าเนินการสามารถเดินท่อในพ้ืนที่ทางหลวงได้หรือไม่ ต่อเชื่อมกันยังไง 
อาทิตย์หน้าให้พร้อมเรื่องข้อมูลเพ่ือน าเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ส่วนเรื่องการท า
ถนนหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนสุวรรณศร สังเกตเห็นว่าต าบลอ่ืน ๆ มีการด าเนินการกันเยอะ 
แต่ยังไม่ถึงพ้ืนที่เรา จึงฝากทางกองช่างน าไปพิจารณาอีกเรื่องซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน 
เพ่ือด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์ 
-เรื่องของประปาได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในส่วนของสภา จ านวน 3-7 คน 
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ร่วมกับฝ่ายบริหาร และบุคคลภายนอกด้วยก็ได้ 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาด าเนินการให้ส าเร็จ และเป็นเกียรติประวัติของคณะกรรมการซึ่ง
ขับเคลื่อนร่วมกับคณะผู้บริหาร เสนอท่านประธานพิจารณาในการจัดตั้งคณะกรรมการ 
-ในเรื่องนี้ขอให้ทางสมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือกันก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
-แจ้งให้ประชุมทราบว่าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้มีพนักงานโอนย้ายมาท างาน 2 ท่าน 
คือจ่าสิบเอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางสุรินธร 
แสงธูป ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และได้ขอให้ทั้งสองท่านแนะน าตัวต่อ
ที่ประชุม ซึ่งจ่าสิบเอกสุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และ 
นางสุรินธร  แสงธูป ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม
พอสังเขป ต่อจากนั้นไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม  
- จึงได้แจ้งก าหนดนัดประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.30 นาฬิกา  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม  
14.35 นาฬิกา 
                               ลงชื่อ ผู้พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

             ลงชื่อ พันจ่าโท ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                (ประมวล สุขพอ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 
  

  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


