
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 

วันพุธ ที่   2   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่  
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
ราชชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

 
ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี               ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม (ผ่านระบบออนไลน์)     
นายประสงค์ ชาวดร                   รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายวิชัย ศิลาเลิศ                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1          (ผ่านระบบออนไลน์)     
นางสมฤด ีลือค างาม                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑           
นายสมบุญ โพธิ์งาม                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายวิสูตร์ ก าไรทอง                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑    
นายจรูญ ไกรสิงห์                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑         
นางชลอ รักษาพล                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายอภัย เตมีสุภาพ                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางปิยะพร นกน้อย                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ร้อยตรีบรรเทิง 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   
นายจิรสิน ไวงาน         รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
น.ส.นุภา เรืองศรี                           เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม   
นายสมพงษ์ กองทวีผล                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                       ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายจิตกร  อภัย                             ผู้อ านวยการกองช่าง 
น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินิวรรณ                   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางสุรินธร แสงธูป                          ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
น.ส.เอมอร สนับบุญ                        หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ         (ผ่านระบบออนไลน์)     
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12. 
13. 
14. 
 
เริ่มประชุม  

พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 

 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 

นายธวัชชัย พรหมจันทร์                    ประธานประชาชคมต าบลฯ 
พ.ต.อ.ชวาลย์ วงษ์รอด                      ผกก.สภ.ประจันตคาม          
นายอุสาห์  คนหลัก                          นิติกรปฏิบัติการ 
 
เวลา 09.30 น. 

- ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในห้องประชุมรวมทั้งผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเลขานุการสภาฯมาประชุม จ านวน 13 คน และผู้เข้าร่วมประชุมที่
อยู่ในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 14 คน เห็นว่าครบองค์ประชุม
แล้ว จึงได้อ่านประกาศเรียกประชุมลงวันที่ 25 มกราคม 2565 ต่อที่ประชุมเสร็จแล้ว จึงได้
เชิญประธานสภาฯซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กล่าวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากข้าพเจ้าอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จึงขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯท าหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ ต่อไป 
- เลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญรองประธานสภาฯ ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามที่
ประธานสภาฯมอบหมาย จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่ม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
 

นายประสงค์ ชาวดร 
รองประธานสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม 
ที่ประชุม 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุมสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564  
- กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ไปทีละหน้าตามล าดับหากเห็นว่ามี
ข้อความส่วนใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือต้องแก้ไขขอให้แจ้งต่อที่ประชุม 
- ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมประมาณ 15 นาที โดยร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สมาชิกสภา เขต 2 กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมให้แก้ไขข้อผิดหลงเนื่องจากพิมพ์ผิด ในหน้าที่ 18 
ค าว่า “พื้นผิด” เป็น ค าว่า “พื้นผิว” และ หน้าที่ 19 ค าว่า “ติดขั้น” เป็นค าว่า “ติดขัด” 
นอกจากนีเ้ห็นว่าถูกต้องแล้ว ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยประชุมสมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนน
เสียง 11 เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี)  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

 

ที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 5  
 
 

นายประสงค์ ชาวดร 
รองประธานสภาฯ 
ประธานในที่ประชุม 

พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

 
 
 
 
นายประสงค์ ชาวดร 
รองประธานสภาฯ 
ประธานในท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 

 รับทราบ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม 
ครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) 
- ในญัตติเรื่องนี้ขอมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่
ประชุมได้ทราบ  
 
- กล่าวให้ที่ประชุมได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
- กล่าวเสนอห้วงเวลาที่จะก าหนดเป็นสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และ
สมัยประชุมสภาครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2566) เพ่ือให้มีความเหมาะสมมีระยะห่าง
ระหว่างสมัยประชุมเท่ากันคือ 3 เดือน ให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา ดังนี้  
      ๑. การประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕65  จ านวน ๔ สมัย  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
      ๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕65 มีก าหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕65 ถึงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕65  รวม ๓๐ วัน (ก าหนดให้สมัยประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรกเป็นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕65 )  
      ๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕65  รวม ๓๐ วัน 
      ๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕65 รวม ๓๐ วัน 
      ๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  2565 ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน  2565  รวม ๓๐ วัน 
      ๖. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕66) ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕66  มีก าหนดเวลารวม ๓๐ วัน 
- ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่
ประธานในที่ประชุมได้เสนอนั้นเป็นการเหมาะสมแล้ว โดยที่ประชุมไม่มีการสอบถามหรือ
อภิปรายเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
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มติที่ประชุม 
 
 
 

 
 

นายประสงค์ ชาวดร 
รองประธานสภาฯ 
ประธานในท่ีประชุม 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน ได้เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566) ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง 

 5.2 พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อวัดบ้านยาง หมู่ที่ 5 ต าบล 
โพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นชื่อ “วัดประตูดาน” เพื่อให้ตรงกับ 
ชื่อหมู่บ้าน    

- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบล
โพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้กล่าวถึง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณา 
- ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้นิติกรผู้รับเรื่องเป็นผู้กล่าวถึงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
- ด้วย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พระอธิการไพวงค์ ปริปุณณสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือของประชาชนต่อเทศบาลต าบลโพธิ์ งาม แจ้งว่าได้ยื่นเรื่องต่อส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ขอเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิม ชื่อ “วัดบ้านยาง” ตั้งอยู่บ้าน
ประตูดาน หมู่ที่  5 ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น ชื่อ 
“วัดประตูดาน” เพ่ือให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน ซึ่งได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่
แล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อวัดให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการ
ยื่นเรื่องต่อส านักงานพระพุทธศาสนาฯต้องประกอบด้วยความเห็นของสภาฯเกี่ยวกับการขอ
เปลี่ยนชื่อดังกล่าวด้วย จึงขอให้น าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ฝ่ายบริหาร เห็นว่า 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้ 
(6) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็น
ผู้แทนของประชาชนคณะหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีส่วนร่วมตามอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายจัดตั้งในการท านุบ ารุงศาสนาที่ควรมีความเห็นในเรื่องนี้อีกชั้นหนึ่งว่าการเปลี่ยน
ชื่อวัดนั้นมีความเหมาะสมและสมควรแล้วหรือไม่ จึงน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาในการ
ประชุมครั้งนี ้
- หลักการขอเปลี่ยนชื่อวัด ตามข้อกฎหมายของมหาเถรสมาคม ต้องมีลักษณะประการหนึ่ง 
ประการใด ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อเดิมต้องมีความหมายไม่ดีไม่สุภาพไม่เป็นมงคลหรือเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์ 
ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีความหมาย 
 2. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือให้สื่อถึงความเป็นมาในทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
ดังเดมิที่สามารถพิสูจน์ได้จากพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานบุคคล 
 3. ชื่อที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชน
และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งนี้ต้องไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามชื่อผู้สร้างซ่อมแซมหรือ
ผู้อุปถัมภ์ 
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นางสมฤดี ลือค างาม 
สท.เขตเลือกตั้งท่ี 1  
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นายประสงค์ ชาวดร 
รองประธานสภาฯ 
ประธานในท่ีประชุม 

 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

 4. สามารถขอเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้ชื่อเดิมซึ่งมีความหมายดีประชาชนนิยมเรียก
ขานเป็นระยะเวลานานเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 
 5. สามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งมีความหมายในทางที่ดีและถือ
เป็นการอนุรักษ์ด้านภาษา 
 6. สามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับพระราชทานชื่อ ใหม่จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์หรือสมเด็จพระสังฆราชประทานให้  
ซึ่งเมื่อได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดแล้วไม่เป็นการ
สมควรอย่างยิ่งที่จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดอีกในภายหลัง 
 7. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพราะไปตรงกันหรือพร้องกันกับชื่อวัดในหมู่บ้านต าบลอ าเภอ
เดียวกันท าให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอมาว่าเป็นวัดเดี่ยวกัน 
 8. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเพ่ือให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านต าบลตามนโยบายของมหาเถร
สมาคมหรือตรงตามชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือตรงตามชื่อวัดที่ระบุใน
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของทาง
ราชการเพ่ือสร้างวัดซึ่งต้องไม่มีวัดที่มีชื่อตามชื่อหมู่บ้านต าบลอยู่ก่อนแล้ว 
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ เมื่อที่ประชุมทราบข้อกฎหมายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขอให้ร่วมกันพิจารณาหรือมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายสอบถามในประเด็นใดเพ่ิมเติม 
ก็ให้แจ้งต่อประธานฯจะได้อนุญาตให้ด าเนินการไปตามล าดับ 
- กล่าวต่อที่ประชุมว่าเป็นการดีที่จะมีการเปลี่ยนชื่อวัด“วัดบ้านยาง”ซึ่งตั้งอยู่บ้านประตูดาน 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์งาม เป็น ชื่อ “วัดประตูดาน” เพ่ือให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน จะได้ไม่เกิดการ
สับสนเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่น่าจะเข้าใจว่าวัดบ้านยางคือวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 
ซ่ึงต้ังอยู่หมู่ท่ี 17 บ้านยาง ต าบลโพธิ์งาม  
- ไม่มีการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการเปลี่ยน
ชื่อวัดเพ่ือให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านนั้นเป็นการเหมาะสมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงได้ขอมติต่อที่
ประชุม 
-  สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนชื่อ วัดจากเดิม 
ชื่อ“วัดบ้านยาง” ตั้งอยู่บ้านประตูดาน หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี เป็น ชื่อ “วัดประตูดาน” เพื่อให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง  

  5.3 ขอแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 1 โครงการ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 โครงการ รวม 4 
โครงการ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .2564 จ านวน 1 โครงการ  และปี งบประมาณ พ.ศ .2565 
จ านวน 3 โครงการ รวม 4 โครงการ นั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าว
ชี้แจงต่อที่ประชุม  
- กล่าวมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
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- เหตุผลในการขอแก้ไขเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
และการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ด าเนินโครงการ จึงขอแก้ไข
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยขอแก้ไขดังนี ้
 โครงการที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้แก่ โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
ถนน ทช.2010-ศาลเจ้าพ่อขุนเตา หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง  
 ข้อความเดิม  
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า จากศาลเจ้าพ่อขุนเตา - ถนน ทช.2010  หมู่ที่ 
10 บ้ านหนองหั วลิ ง  ต าบลโพธิ์ ง าม  อ า เภ อประจันตคาม  จั งหวัดปราจีนบุรี 
มีปริมาณงานดังนี้ 
1) สกัดพ้ืน คสล.ความกว้าง 1.00 ม ความยาว 80 ม. หนา 0.15 ม คิดเป็นพ้ืนที่รวม 80 
ตร.ม 
2) วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป+ฝาตะแกรง
เหล็ก  ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 5 บ่อ 
3) เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 80 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม   
หักลบพ้ืนที่บ่อพัก+ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.จ านวน 5 บ่อ  คิดเป็นพ้ืนที่ 
5.00 ตร.ม. หรือมีพ้ืนที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 21"  
 ข้อแก้ไขเป็น 
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า จากศาลเจ้าพ่อขุนเตา - ถนน ทช.2010  หมู่ที่ 
10 บ้ านหนองหั วลิ ง  ต าบลโพธิ์ ง าม  อ า เภ อประจันตคาม  จั งหวัดปราจีนบุ รี 
มีปริมาณงานดังนี้ 
1) สกัดพ้ืน คสล.ความกว้าง 1.00 ม ความยาว 80 ม. หนา 0.15 ม คิดเป็นพ้ืนที่รวม 80 
ตร.ม 
2) วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป+ฝาตะแกรง
เหล็ก  ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 5 บ่อ  
3) เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 80 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม   
หักลบพ้ืนที่บ่อพัก+ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 ม.จ านวน 5 บ่อ  คิดเป็นพ้ืนที่ 
5.00 ตร.ม. หรือมีพ้ืนที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม. 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 21"  
 โครงการที่ 2-4 เป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์-บ้านนายทับ 
หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม  
 ข้อความเดิม 
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 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 ม.ความยาว 
150 ม.หนา 0.15 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ คสล. 375 ตร.ม พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
จ านวน 20 ลบ.ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)" 
 ขอแก้ไขเป็น   
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.40 ม.ความยาว 
150 ม.หนา 0.15 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ คสล. 360 ตร.ม พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
จ านวน 60 ลบ.ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)"  
 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุทัย สกุล
โพน หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่   
 ข้อความเดิม 
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 100 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
จ านวน 40 ลบ.ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)" 
  
 ขอแก้ไขเป็น 
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 85 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
จ านวน 70 ลบ.ม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)"  
 โครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบ้านคุณจรุต โพธิ์งาม 
ถึงหนองประตูดาล หมู่ที่ 17 บ้านยาง 
 ข้อความเดิม    
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก จากบ้านคุณจรุต โพธิ์งาม ถึงหนอง
ประตูดาล หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาณ
งานดังนี้ 1.วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จ านวน 103 ท่อน 
2.วางบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 1.55 x 1.55 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 3 บ่อ 
3.ลงดินลูกรังหลังท่อ จ านวน 85 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยแต่งดินหลังท่อ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)" 
 ข้อแก้ไขเป็น 
 "เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก จากบ้านคุณจรุต โพธิ์งาม ถึงหนอง
ประตูดาล หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาณ
งานดังนี้ 1.วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จ านวน 103 ท่อน 
2.วางบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 1.55 x 1.55 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 9 บ่อ 
3.ลงดินลูกรังหลังท่อ จ านวน 85 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยแต่งดินหลังท่อ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)" 

- เมื่อที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดของการขอแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณของฝ่ายบริหารแล้ว 
ต่อไปขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
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นายประสงค์ ชาวดร 
รองประธานสภาฯ 
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พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
หน.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  
- เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงรายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้วขอให้ร่วมกันพิจารณา ต่อไป 

- ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุขัดข้องเกิดจากสภาพพ้ืนที่และปัจจัยภายนอกเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไม่อาจควบคุมได้ การแก้ไขจึงมีความจ า เป็นเพ่ือให้
โครงการด าเนินต่อไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วประธานในที่ประชุมจึง
ได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน 3 โครงการ รวม 4 โครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง  
 
เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สภาฯได้ทราบนั้น ขอให้
กล่าวถึงรายละเอียดต่อท่ีประชุม เรียนเชิญครับ 
- กล่าวมอบหมายให้ส านักปลัดฯเป็นผู้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 และข้อ 30 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แล้วด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนให้ฝ่ายบริหารทราบแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงได้เสนอรายงานการ
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ที่ประชุม 
นางสมฤดี ลือค างาม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกทุก
ท่านแล้ว ประกอบด้วยการรายงาน 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ พ.ศ.2564  
 ส่วนที่ 3 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯได้ศึกษารายละเอียดในเล่มสรุปผลการประเมิน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาจัดท าแผนงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป 
- รับทราบ  
 6.2 การขอยกเ ว้นไ ม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชมของเทศบาล พ.ศ.2564  

- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ เรื่อง การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชมของเทศบาล พ.ศ.2564 เพ่ือแจ้งเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว 
เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้ได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
- กล่าวมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
 
- ด้วยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ ซึ่งใน ข้อ 5. ก าหนดให้เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองเท่านั้นที่อยู่ในเงื่อนไขท่ีสามารถให้มีคณะกรรมการชุมชนได้ ดังนั้น ตามระเบียบ
ดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ตามเขตหมู่บ้านเดิมที่เทศบาลต าบล 
โพธิ์งามมีค าสั่งแต่งตั้งไปแล้วเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ จะสิ้นสภาพลงในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และไม่อาจแต่งตั้งอีกได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้มีคณะกรรมการชุมชนต่อไป ความในข้อ 4. วรรค สอง 
ก าหนดให้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท า
ความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ  ซึ่งเทศบาลฯได้ร่วมประชุมกับ 
ฝ่ายสมาชิกสภาฯฝ่ายปกครองท้องที่ ส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ และประชาชนในพื้นท่ี แล้ว 2 
ครั้ง ความเห็นส่วนใหญ่ของที่ประชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้คงมีคณะกรรมการชุมชน
ต่อไป เพ่ือเป็นคณะท างานคณะหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งการที่น า
เรื่องเข้าสู่การประชุมของสภาฯอีกครั้งหนึ่งก็เพ่ือให้ฝ่ายสภาฯ พิจารณาถึงความจ าเป็นและ
เหมาะสมในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวต่อไป 
- ร่วมกันพิจารณาโดยมีสมาชิกสภาฯกล่าวอภิปราย ดังนี้ 
- การท างานของทุกภาคส่วนในชุมชนย่อมมีความเห็นต่างกันไปบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพ่ือหา
แนวทางที่ เหมาะสมและดีที่สุดเ พ่ือประโยชน์ของส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกจากประชาชนในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะจิตอาสาไม่มี
ค่ าตอบแทนเป็นบุคคลที่ อุทิศตนเ พ่ือการสาธารณประโยชน์และเป็นกลไกหนึ่ ง 
ที่ควรให้คงมีอยู่ต่อไป 
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- การให้คณะกรรมการชุมชนยังคงมีอยู่ ต่อไปก็เ พ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที ่
ซึ่งข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการประชุมครั้งที่ 2 ที่เห็นชอบให้คงมีคณะกรรมการชุมชนต่อไป 
- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามและชี้แจงในประเด็นใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 
 
- กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนนี้เทศบาลฯจะมีหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบเสนอ 
ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ หากได้รับความเห็นชอบแล้วจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน
ขึ้นใหม่เนื่องจากครบวาระแล้วและลงพ้ืนที่จัดท าแผนชุมชนต่อไป 
- กล่าวเพ่ิมเติมว่า ความเห็นของสภาฯจะเป็นการเห็นชอบในส่วนของการจัดท าหนังสือ 
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชมของ
เทศบาล พ.ศ.2564 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 12 คน เห็นชอบให้ท าหนังสือขอยกเว้นไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชมของเทศบาล พ.ศ.2564 
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง 
- แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 11.55 นาฬิกา แล้ว แต่ยังมีวาระในเรื่องอ่ืนๆที่จะต้อง
น าเสนอและหารือในที่ประชุมอีกหลายเรื่องด้วยกัน จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. 
- เวลา 13.00 น. ประธานในที่ประชุมได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
(รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์) เข้าห้องประชุมเพ่ือด าเนินการประชุมในระเบียบ
วาระอ่ืนๆต่อไป โดยเมื่อสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานในที่
ประชุมจึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมที่มีประเด็นเรื่องใดที่จะกล่าวซักถาม
ฝ่ายบริหาร หรือหารือต่อที่ประชุมขอให้แจ้งต่อประธาน เพ่ือจะได้อนุญาตให้กล่าว
รายละเอียดไปตามล าดับ 
- กล่าวแจ้งเรื่องการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์งาม ตามที่สมาชิกสภาได้
สอบถามในที่ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างค านวณปริมาณงานและหาผู้รับจ้าง  
โดยจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่  
- ขออนุญาตประธานในที่ประชุมกล่าวให้ข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารราชการของเทศบาล
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ควรมีการจัดให้บริการประชาชนนอกที่ตั้งส านักงาน เช่น การเสียภาษี หรือเสีย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  
 1. กล่าวขอบคุณเทศบาลต าบลโพธิ์งามท่ีอนุมัติงบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ที่จัดท าเอกสารการ เข้ารับการอบรมของสมาชิกสภาเ พ่ือ เ พ่ิมพูนความรู้ เมื่ อวันที่ 
10-12 ธันวาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ จะได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนต่อไป 



~ ๑๑ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจรูญ ไกรสิงห ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
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รองประธานสภาฯ 
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 2. กล่าวแจ้งถึงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า จ านวน 33 ฝา ที่สภาฯได้อนุมัติ
งบประมาณไปนั้น อยู่ระหว่างด าเนินการและในส่วนที่ยังไม่ได้แจ้งการช ารุดเข้ามาจะได้ส ารวจ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 3. กล่าวถึง เรื่อง การขอสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจุดบริเวณ 
โรงเรียนบ้านต้น หมู่ที่ 18 ต าบลโพธิ์งาม ซึ่งปัจจุบัน กศน.อ าเภอประจันตคามได้ใช้เป็น
สถานที่ตั้งส านักงาน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีแสงสว่างเพ่ือเป็นการป้องกันและลดความ
เสียงที่อาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ ทั้งนี ้จะได้น าเสนอแผนงานโครงการต่อไป 
 4. กล่าวน าเสนอเรื่องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในที่อยู่อาศัยของผู้ติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 
2019 ในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก ควรมีการด าเนินการโดยเร่งด่วนและครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือนที่มีผู้ติดเชื้อ อาจจะจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการเป็นต้น  
 5.กล่าวชี้แจง เรื่อง การลงพ้ืนที่ตรวจสอบการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบล 
โพธิ์งามของหน่วยงานภายนอก (ป.ป.ช.) เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงาน  
ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ประสานขอเข้าตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ ไม่ใช่เป็นการแจ้งเบาะแสของ
ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล  
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1. น าเสนอการป้องกันอุบัติเหตุในบริเวณตลาดบ้านโง้ง ซึ่งเป็นจุดที่เสียงโดยเฉพาะ
ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ควรมีเครื่องหมายจราจรที่จ าเป็นหรือให้มีเจ้าหน้าที่ในการ
ให้สัญญาณต่างๆกับผู้ที่สัญจรใช้เส้นทาง โดยการด าเนินการนี้ควรแจ้งเจ้าของตลาด 
เพ่ือหารือวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 2. กล่าวสอบถามถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพ้ืนที่
ของต าบลโพธิ์งาม ว่าในปัจจุบันสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 
 3. กล่าวสอบถามการจัดซ่อมฝาท่อระบ่ายน้ า จ านวน 33 ฝา ตามที่ได้รับทราบ
ข้อมูล มีบางหมู่บ้านได้น้อยกว่าจ านวนที่ช ารุดในปัจจุบัน 
- กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่อง การซ่อมแซมฝาท่อระบ่ายน้ า จ านวน 33 ฝา ว่าเป็นการซ่อมแซม
ตามข้อมูลที่แจ้งการช ารุดไว้เดิม ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะเป็นส่วนของช ารุดใหม่ที่ยังไม่ได้
แจ้งเข้ามา 
- กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บางจุดที่ช ารุดอาจอยู่ในห้วงระยะเวลารับประกันของผู้รับจ้าง จึงเป็น
กระบวนการของการแจ้งผู้รับจ้างมาด าเนินการ 
- กลา่วเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานของเทศบาลในส่วนของการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอสม.รวมถึงเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ศูนย์พักคอย (ซีไอ) ของเทศบาลฯควรให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือภาพลักษณ์ 
ที่ดีของหน่วยงาน 
 2. การให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเร่งด่วนขอให้ด าเนินการด้วยความรวมเร็ว
ทันต่อเหตุการณ ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างเต็มที่  
 3. ลักษณะของถังขยะที่จัดซื้อและใช้ควรมีความเหมาะสมที่สามารถป้องกันไม่ให้
กลิ่นและเชื้อโรคหรือของเสียไหลซ่ึมออกสู่ภายนอก เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ 
 



~ ๑๒ ~ 
 
นายบันเทิง ปัญญาด ี
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบด ี
ประธานสภาฯ  
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- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 1. กล่าวขอบคุณ ที่ฝ่ายสมาชิกสภาฯๆที่เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการ
ของเทศบาลฯโดยเฉพาะด้านเอกสารต่างๆ ซึ่ งจะได้ก าชับเจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการ 
ด้วยความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วน ต่อไป  
 2. กล่าวถึงเรื่องการจัดซื้อถงัขยะว่าในส่วนนี้ก่อนด าเนินการได้น ารูปแบบของถังขยะ
เสนอต่อสภาฯเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งหากยังไม่มีความเหมาะสมประการใดก็อยู่ใน
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องครอบคลุม
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
- กล่าวสรุปผลการท างานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในเรื่องท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สรุปได้ว่า ในบางโครงการที่ สภาฯอนุมัติงบประมาณ
แล้วแต่ติดปัญหาบางประการที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในบางกรณีประชาชนไม่ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในส่วนนี้ ซึ่งสมาชิกสภาฯจึงมีหน้าที่ชี้แจง
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ แต่ก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มใช้ช่องทางโซเชียลมิเดีย 
ในการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น สภาพพ้ืนผิวของริมถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33 ช่วงที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเทศบาล และ
ฝ่ายสภาฯตระหนักและห่วงใยในเรื่องนี้ ดังนั้น โครงการที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาขอให้
ด าเนินการโดยเร่งด่วนเป็นอันดับแรกเพ่ือลดปัญหาการเสนอข้อมูลที่เป็นผลเสียต่อเทศบาลฯ  
 2. กล่าวเรื่องการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก (ป.ป.ช.) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ของหน่วยงานราชการที่ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายหรือไม่ 
 3. กล่าวถึงด าเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง (โซล่าเซลล์) ที่ช ารุดหากอยู่
ในระหว่างประกันสัญญาขอให้แจ้งผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไข และส่วนที่ช ารุดหากไม่คุ้มค่า
ต่อการซ่อมบ ารุงควรเก็บและด าเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการน าภาพ
การช ารุดดังกล่าวเข้าสู่ช่องทางโซเชียลมิเดียที่จะเกิดผลเสียต่อเทศบาลฯ 
 4. กล่าวเสนอแนะทิศทางการด าเนินโครงการตามแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของเทศบาลฯ ในห้วงเวลาที่โรคติดเชื่อไวรัส โคโรน่า 2019 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็น
โรคประจ าถ่ินแล้ว ในส่วนของโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ฝ่ายปกครองท้องที่ 
ฝ่ายสภาฯ และเทศบาล เช่น กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ 
กีฬาสานสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น ที่เป็นโครงการสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ จึงขอฝากในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพ่ือด าเนินการเมื่อสถานการณ์
เอ้ือให้สามารถจัดกิจกรรมได้ ต่อไป 
- กล่าวต่อที่ประชุม เรื่อง การด าเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบริเวณถนนสวย
ด้วยใจภักดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตย์ สืบเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
เนื่องจากบริเวณเส้นทางดังกล่าวมีจุดทีสุ่่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายอ่ืนๆ ในส่วนนี้
ขอน าเสนอให้ใช้งบประมาณจากเงินรางวัลที่ได้รับจากการส่งถนนเส้นนี้ เข้าประกวด 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
 



~ ๑๓ ~ 
 
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิร ิ
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กล่าวชี่แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 1. เรื่อง การด าเนินงานของเทศบาลต าโพธิ์งามในสภาพการณ์ปกติ เมื่อจัดท าเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แล้วจะด าเนินการไปตามแผนด า เนินงานที่
นายกเทศมนตรีประกาศใช้และประกาศให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบเพ่ือทราบถึงช่วงเวลาของการด าเนินโครงการต่างๆได้ 
หากโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน
ด าเนินงานจะมีการขอขยายเวลาด าเนินการ ซึ่ งโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท าให้ล่าช้าไปนั้นปัจจุบันได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมที่สภาฯได้อนุมัติไปก็
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน ส่วนโครงการที่สมาชิกสภาฯอนุมัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างด าเนินการตามกรอบระยะเวลาในแผนด าเนินงานที่คืบหน้าไปมาก
แล้ว รวมไปถึงโครงการที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ท าให้ทุกภาค
ส่วนได้ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือความรักความสามัคคี
ซ่ึงจะได้พิจารณาให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อด าเนินการต่อไป 
 2.  เรื่อง การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพธิ์งามในสภาพการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น 
การซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า การซ่อมแซมหรือการขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง 
การซ่อมแซมหรือขอติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม ซึ่งในส่วนของการซ่อมแซมเล็กน้อยที่ตั้ง
งบประมาณไว้แล้วสามารถด าเนินการได้ทันที แต่ส าหรับโครงการต่างๆที่ขอเข้ามาภายหลัง
จัดท างบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีการส ารวจออกแบบ น าเข้า
แผนพัฒนาฯ และขออนุมัติจากสภาฯตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในห้วงเวลา 1-2 
เดือนนี้ ฝ่ ายบริหารจะมีการประชุมหารือร่ วมกันในการจัดท าแผนงานโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป 
 3. เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ที่ช ารุดนั้นยังอยู่ในประกันงานของผู้รับจ้าง 
ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้แจ้งให้มาแก้ไขให้ใช้งานได้หากไม่ด าเนินการจะได้ด าเนินการ
ตามหลักประกันสัญญาต่อไป 
 4. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวกลุ่มผู้มีความเสี่ ยงติดเชื้อโควิด 
2019 เทศบาลฯได้ให้การช่วยเหลือด้านถุงยังชีพทุกคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการให้การช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคเรื่อง
การประสานแจ้งรายชื่อจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 5. เรื่อง การฉีดพ่นที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของต าบลโพธิ์งาม การด าเนินการ
ส่วนนี้เป็นการเป็นเพียงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งแนวทางปัจจุบันของ
กระทรวงสาธารณสุขไม่แนะให้น าด าเนินการ โดยนโยบายตามที่ได้ทราบกันเป็นการทั่วไป
แล้วว่าหากพบผู้ติดเชื้อจะมีการจ่ายยาและรักษาตามอาการ (เจอจ่ายจบ)  
 6. กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของฝ่ายสภาฯ เรื่อง การให้บริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ ซ่ึงจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 7. เรื่อง รางวัลบริหารจัดการที่ดี เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท นั้น ยังไม่ได้ 
ใช้จ่าย ซึ่งเงินส่วนนี้ไม่ต้องท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจะด าเนินการประการใด



~ ๑๔ ~ 
 
 
 

นางสมฤดี ลือค างาม 
สมาชิกสภา เขต 1 
 
 

 
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิร ิ
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  
 
 
พ.ต.อ.ชวาลย์ วงษ์รอด                      
ผกก.สภ.ประจันตคาม          
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารจะได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้จ่ายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อใช้จ่ายแล้วจะ
ได้รายงานให้ส านักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป  
- กล่าวสอบถามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ที่ได้เคยน าเสนอแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่อสภาฯ ซึ่งใช้จ่ายไปประการใดบ้าง โดยศูนย ์CI/LQ ยังใช้เป็นที่กักตัวอยู่หรือไม่
และงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้น าเสนอแผนการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 2019 ต่อสภาฯไปเป็นเงินจ านวนประมาณ 2 ล้านบาทเศษนั้น ซึ่งฝ่ายบริหาร
ใช้จ่ายด้วยความประหยัดตามความจ าเป็นและตามภารกิจที่ด าเนินการ โดยยังมีงบประมาณ
คงเหลือท่ีจะให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ กองสาธารณสุขฯจะได้สรุป
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแจ้งให้สภาฯทราบต่อไป ส่วนศูนย์ CI/LQ นั้น ระบบการ
รักษาของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมาทางโรงพยาบาลที่
พบผู้ติดเชื้อจะไม่ส่งผู้ป่วยมายังศูนย์ CI/LQ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งไว้ แต่จะส่ง
ยังศูนย์ CI/LQ ของโรงพยาบาล การให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดและ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันหากผู้ติดเชื้อถ้าไม่มีสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมในการรักษาหรือกักตัวเทศบาลฯจะอ านวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ของศูนย์  
CI/LQ เพ่ือรักษาหรือกักตัวได้ไปพลางก่อน แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าอาหาร
หรือค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการกักตัวจะเป็นในรูปแบบที่ประชาชนต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะรัฐบาลได้
ประกาศเป็นโรคประจ าถ่ินแล้ว  
- กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติด
เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แต่อาจเป็น
เพราะไม่มีบุคลากรเพียงพอจึงให้การช่วยเหลือได้ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งเทศบาลฯที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนจึงด าเนินการให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้
การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ แต่การเข้าถึงข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกต้อง
ครบถ้วนนั้นมีปัญหาอุปสรรคสืบเนื่องจากไม่มีการรายงานที่ชัดเจนท าให้ประชาชนอาจเข้าใจ
ว่าเทศบาลฯท างานล่าช้า ทั้งนี้ เทศบาลฯมีงบประมาณเพียงพอในการให้การช่วยเหลือในส่วนนี้  
- นายกเทศมนตรีกล่าวขออนุญาตประธานธานในที่ประชุมให้ผกก.สภ.ประจันตคามที่
โอนย้ายมารับต าแหน่งใหม่และออกตรวจพ้ืนที่ภายในต าบลโพธิ์งาม ได้กล่าวแนะน าตัวต่อ
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้อนุญาตตามท่ีกล่าวแจ้ง 
- กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม พร้อมฝากข้อห่วงใยและเตือนภัยเรื่องอาชญากรรมที่แฝงมา
พร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวประชาชนได้
โดยง่าย เช่น มีการโทรหรือส่งข้อความให้ด าเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งปกติ
การท างานของทุกหน่วยงานหรือธนาคารจะไม่มีการบริการในลักษณะนี้ หากประสบเหตุ
อย่าได้หลงเชื่อและให้ข้อมูล 3 ประการนี้พร้อมกันเด็ดขาด คือ 1. หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 3. เลขบัญชีธนาคาร เพราะจะตกเป็นผู้เสียหาย
สูญเสียทรัพย์สินให้กับพวกมิจฉาชีพ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป  
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ที่ประชุม 

 
เลิกประชุม 

โดยการประสานงานกับสภ.ประจันตคามสามารถประสานได้ทุกเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และ
ส่วนของการขอข้อมูลต่างๆสามารถสนับสนุนข้อมูลได้ทันทีตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- กล่าวสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนที่คลุ้มคลั่งสร้างปัญหาให้กับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล และสร้างปัญหาในชุมชน 
- กล่าวชี้แจง ดังนี้  ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
โดยอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีบัญญัติให้ความคุ้มครองเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่ไม่เอ้ือต่อการใช้อ านาจจับกุมคุมขังผู้ที่ติดยาเสพติดที่
จะต้องน าตัวไปบ าบัดรักษาไม่มุ่งเน้นให้ลงโทษขั้นรุนแรง หากเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมผู้ใดโดย
ไม่มีกฎหมายให้อ านาจจะเป็นการละเมิดกฎหมาย หน้าที่การรักษาจะอยู่ในอ านาจของ
กระทรวงสาธารณสุข ส่วนหน้าที่ในการดูแลคนวิกลจริตเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเข้าค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเกี่ยวของหลายภาคส่วนที่ต้องเข้ามา
บูรณาการร่วมกัน เรื่องนี้เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจะได้น าเข้า
หารือในที่ประชุมร่วมระดับอ าเภอ ต่อไป  
- ไม่มีผู้ใดกล่าวน าเสนอหรือสอบถามเรื่องใดเพ่ิมเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุมและกล่าวปิดการประชุม 

14.30 นาฬิกา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ลงชื่อ           ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 

                 (นายอุสาห์ คนหลัก) 
 

             พันจ่าโท  ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                      (ประมวล สุขพอ) 
                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
                            
 
 



~ ๑๖ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

  
 
 

  

  
  
  

 


