
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันพฤหัสบดี ที่   28   พฤษภาคม  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. 

 
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 
นายสมควร  บุญประกอบ             รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์               หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้



~ ๒ ~ 
 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24.     
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
 
เริ่มประชุม  

พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

น.ส.กาญจนา  สายัญ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายอุสาห์  คนหลัก                 นิติกรปฏิบัติการ 
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นายศุภกฤต พูนเกษม                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายจิรายุ พันพลู                      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด           นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นางสาวประภาพร พอดี               นักทรัพยากรบุคคล 
นางขณิตฐา เหลื่อมรัมย์               นักวิชาการศึกษา 
นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์             นักจัดการงานทั่วไป 
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข                  นักประชาสัมพันธ์ 
นายธวัชชัย พรมจันทร์                 ประธานประชาคมต าบลโพธิ์งาม 
นายวิบูลย์ จานย์หมื่น                  ประธานชุมชนบ้านคุ้ม 
นายไมตรี เฉลิมศรี                      แทนประธานชุมชนบ้านโง้ง 
นายทองอินทร์ ไกรสิงห์                ประธานชุมชนบ้านม่วง 
นายวินัย เครือวงษ์                      ประธานชุมชนบ้านโพธิ์งาม 
นายประสงค์ ชาวดร                    ประธานชุมชนบ้านประตูดาน 
นางสุวรรณ แสงจ้า                      ประธานชุมชนบ้านโครกกรวด 
นายบุญเทียม เชื้อทอง                  ประธานชุมชนบ้านต้น 
นายวิระพันธ์ น้อยพันธ์                  ประธานชุมชนบ้านเกาะยาง 
นายวิเลี่ยม ใคร่ครวญ                    ประธานชุมชนบ้านหนองหัวลิง 
นายวีระวัฒน์ เจนดง                     ประธานชุมชนบ้านประเถท 
นางระเบียบ เหรียญทอง                 ประธานชุมชนบ้านโคกบ้าน 
นายอภิศักดิ์ ชัยจ า                        ประธานชุมชนบ้านคลองฟันปลา 
นางประทวน โพธิ์งาม                    ประธานชุมชนบ้านหนองไม้เอก 
นายวทัญญู เอติละ                       ประธานชุมชนบ้านหนองยาว 
ร.ต.อ.ประทีป พวงผ่อง                  ประธานชุมชนบ้านยาง 
น.ส.พัชนี บุญนาน                        ประธานชุมชนบ้านไทรงาม 
นายสมใจ เสนาพล                       ประธานชุมชนบ้านม่วงใหม่ 
นายสมัย คงภักดี                          ประธานอสม. 
นางพจรินทร์ ตกต้น                     กรรมการชุมชนหมู่ที่ 17  

เวลา 09.30 น. 

-ได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขานุการ
สภามาประชุม จ านวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 44 คน เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ 
ประธานสภาฯ 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
-กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุล จากเดิม
นางชุติมา มหาเมฆ เป็นนางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์   

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท ์ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 

น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 

-รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุม สามัญ 
สมัยที่1 /2563 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์   2563 รายงานการประชุมครั้ งที่ผ่ านมา 
มีจ านวน 17 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ทบทวนรายงานการประชุมไปทีละหน้าตามล าดับ หากท่าน
ใดเห็นว่ารายงานการประชุมไม่ถูกต้องขอให้ยกมือขอแก้ไขรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีการ
แก้ไขจะได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

- แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว และ
ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือไม่ ก่อนที่ประธานจะขอมติ 
ที่ประชุม 
-ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียดใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
โดยเห็นว่าถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกประการ 
ซึ่งไม่มีการขอให้แก้ไขแต่ประการใด 

-ขอมติต่อทีป่ระชุม  
 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
ส มัยที่  1/2563 เ ม่ือ วันที่  25  กุ มภาพันธ์   2563  ด้ วยคะแนนเสียง  7  เสี ยง 
โดยประธานสภางดออกเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

(ไม่มี) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ไม่มี)  
เรื่องเสนอใหม่ 
 5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจ านวน 10 โครงการ 
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้มีหนังสือเสนอญัตติ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯในครั้งนี้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการจ านวน 10 รายการ จึงขอให้ชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป 
- ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งามเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
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พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิร ิ
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้มีค าสั่งที่ 403/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา โควิด 2019 ที่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายๆด้าน รวมถึงมีภาวะทางด้านสุขภาพและอารมณ์
ของประชาชน ประกอบกับปัญหาด้านความเดือดร้อนของประชนในด้านอ่ืนๆ โดยที่ประชุมได้มี
มติให้จัดท าโครงการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 
 ด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 จะมีการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โพธิ์งาม ปัจจุบันมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนแล้วจ านวน 93 ราย แต่สภาพความพร้อมของอาคาร
สถานที่ยังไม่เรียบร้อย คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เสนอความจ าเป็น
เร่งด่วนมายังเทศบาลฯ ขอให้ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
  1. โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด กว้าง 10 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 6 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 200 ตร.ม. งบประมาณ 700,000 บาท ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด เพ่ือเป็นอาคารส าหรับท ากิจกรรมด้านร่างกายและสนาม
เด็กเล่นในร่ม ซึ่งในอนาคตต้องมีการต่อเติมอาคารเพ่ือเป็นห้องเรียนส าหรับนักเรียนอีกสองชั้นปี 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลโพธิ์งาม รับเด็กเพียงสองชั้นปีคือ ชั้น สองขวบ และชั้นสามขวบ แต่อ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับสี่ขวบและห้าขวบด้วย 
ดังนั้น โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโครงเหล็กหลังนี้จึงมีความจ าเป็นและส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือบริการประชาชน 
  2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพธิ์งาม เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเพ่ิมพ้ืนที่การจัดประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีห้องจัดประสบการณ์ภายใน
อาคารเพียงสองห้อง ส่วนพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารเรียนกับอาคารโรงครัวมีพ้ืนที่ว่างสามารถ
ปรับปรุง โดยถมดินและปูกระเบื้องให้มีระดับเดียวกับอาคารทั้งสอง รวมทั้งก่อสร้างเวทีเพ่ือให้เด็ก
แสดงออกและติดตั้งงานผนังกันแดดติดตั้งราวลูกกรงสแตนเลส และรางน้ า จะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่
การจัดประสบการณ์เพ่ือรองรับนักเรียนจ านวน 93 คน โดยก่อสร้างอาคารพัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 
4 เมตร ยาว 5.75 เมตร สูง 3 เมตร จ านวน 2 ด้าน งบประมาณในการปรับปรุงจ านวน 
232,000 บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด ที่มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริการประชาชน 
  3. จากการที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
แบบเบ็ดเสร็จโดยใช้อาคารที่ท าการหลังเก่าเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้มี
กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 
เมตร สูง 6 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 420 ตร.ม. งบประมาณ 1,500,000 บาท ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด ที่มีความจ าเป็นและส าคัญในการให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการ 
  ตามท่ีเทศบาลฯได้มีโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าเทศบาลฯ สายหลังป้าย
เทศบาลฯ สายหลังอาคารป้องและบรรเทาสาธารณภัย ท าให้พ้ืนที่บริเวณที่ท าการเทศบาลฯเป็น
สถานที่ที่มีความเหมาะสมในการออกก าลังกายของประชาชน ซึ่งประชาชนจะเข้ามาออกก าลัง
กายตั้งแต่เวลา 16.00 น.จนถึง เวลา 21.00 น. แต่เนื่องจากบริเวณถนน คสล.ดังกล่าวไม่มีไฟ
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แสงสว่างจึงท าให้ผู้มาออกก าลังกายไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ประกอบกับบริเวณ
สนามหน้าอาคารที่ท าการเทศบาลฯสภาพเป็นพ้ืนดินลูกรังและมีความลาดเอียงไม่สม่ าเสมอ จึงไม่
สามารถรองรับการออกก าลังการกลางแจ้งกีฬาประเภทฟุตบอล ประกอบกับชมรมฟุตบอลต าบล
โพธิ์งามได้เสนอให้เทศบาลฯปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าที่ท าการเทศบาลฯเป็นสนามฟุตบอล
มาตรฐาน เพ่ือให้บริเวณที่ท าการเทศบาลฯ เป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ของครอบครัวแบบครบวงจร กล่าวคือ มีสนามวิ่ง มีสนามตะกร้อ มีสนามวอลเล่ย์บอล มีสนาม 
ฟุตซอล มีสนามฟุตบอล มีสถานที่เต้นแอโรบิค และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง นอกจากนี้
สภาพพ้ืนที่ด้านหลังส านักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสระน้ า และบริเวณท่ีมีความเหมาะสมในการจัดพ้ืนที่
เป็นสวนสาธารณะ และเพ่ิมพ้ืนที่การวิ่งออกก าลังกายในสวนสาธารณะ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการ
ปรับปรุงให้มีความพร้อมในการเป็นสวนสาธารณะดังกล่าว คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เห็นว่ามีความ
จ าเป็นที่ต้องปรับภูมิทัศน์เพ่ือให้สามารถเป็นสวนสาธารณะบริการชุมชนและสังคมเป็นการแก้ไข
ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา โควิด 19 คณะผู้บริหารจึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการเพ่ือ
บริการชุมชนและสังคมในโครงการที่ 4-6 ดังนี้ 
  4. โครงการติดตั้งไฟรายทางภายในเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง
ภายในบริเวณส านักงานจ านวน 12 จุด งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโพธิ์งามก าหนด 
   5. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหน้าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จ านวน 1 สนาม 
งบประมาณ 499,000 บาท ถมดินกว้าง 40 เมตร ยาว 94 เมตร ปลูกหญ้าญี่ปุ่น 3,760 
ตร.ม.ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด 
   6. โครงปรับภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ บริเวณเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด 
 7. ด้วยเทศบาลฯได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ว่าบริเวณที่ดินโดยรอบของหนองโง้ง
สาธารณประโยชน์ได้มีการถมดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าวแต่เดิมเป็นที่รับน้ าจากหนองประตูดาน ก่อน
ไหลไปยังหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 จากการตรวจสอบของกองช่างเทศบาลฯให้ความเห็นว่าควรต้อง
จัดท าโครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การไหลของน้ าออกจากหนองโง้งให้มากขึ้น หากไม่
ด าเนินการวางท่อจะส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 8 เป็นเวลานาน 
ผู้บริหารจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูน้ าหลาก จึงขอจัดท า
โครงการวางท่อระบายน้ าที่สาธารณประโยชน์หนองโง้ง โดยวางท่อขนาด 1 เมตร 21 ท่อน 
ก่อสร้างก าแพงกันดิน จ านวน 2 จุด พร้อมขุดลอกดินท้ายท่อ งบประมาณ 145,000 บาท 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด 
 8. ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้รับค าร้องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ว่าประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในปี 2563 เป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณคลองฟันปลาหมู่ที่ 
15 ไม่มีฝายน้ าล้นเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ในฤดูแล้งท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นอย่างมาก จึง
เสนอโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. หมู่ที่ 
15 บ้านหนองไม้เอก กว้าง 19.20 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 4 เมตร งบประมาณ 382,000 
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บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
 9. ด้วยถนน คสล.สายถนนสุวรรณศร-บ้านนางนฤมล มั่นใจ ในพ้ืนที่ของหมู่ที่  4 
บ้านโพธิ์งาม ที่ได้มีการวางท่อระบายน้ าบริเวณกึ่งกลางถนนได้ทรุดตัวเป็นหลุมลึกตลอดเส้นทาง 
ภายหลังจากที่หมดสัญญาประกันแล้ว ท าให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรยากล าบากในการใช้รถ
ใช้ถนน และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายถนนสุวรรณศร-บ้านนางนฤมล มั่นใจ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม ความกว้าง 4 เมตร ยาว 208 
เมตร หนา 0.15 เมตร ติดตั้งบ่อพักใหม่ จ านวน 13 บ่อ งบประมาณจ านวน 499,000 บาท 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด 
 10. จากการที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้มีประกาศให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา โควิด 2019 ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือจ านวน 929 ราย และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลโพธิ์งาม
ได้มีได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ช่วยเหลือประชาชนทุกรายดังกล่าวรายละ 
1,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2563 
ไม่เพียงพอ จึงมีความเป็นที่ผู้บริหารจะต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน เป็น
เงินจ านวน 929,000 บาท 
 รวมวงเงินที่ขอใช้ทั้ง 10 รายการ เป็นเงินจ านวน 5,886,000 บาท 
- เมื่อฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุมแล้วต่อไปให้เลขานุการฯแจ้งข้อ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
- 1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
   (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนต าบลมีอ านาจ และหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
  (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.ระเบียบเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม หมวดที่ 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม
หรือกิจการที่เป็นการพูนเพ่ิมรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด       
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะทางการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว 
-เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงรายละเอียดของการขอใช้จ่ายเงินสะสม รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่
ฝ่ายเลขาฯได้กล่าวไปแล้ว ต่อไปขอให้ร่วมกับพิจารณา 
-แจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม มีเงินสะสมที่สามารถน ามาจัดท า
โครงการได้เป็นเงินจ านวน 12,469,495.10 บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้คงเหลือจากการที่ได้ส่งเงิน
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายในส่วน
ของงบบุคลากรประมาณ 3 เดือน ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเงินเดือน 
ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กประมาณ 3 เดือน อ่ืนๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ 3 เดือน 
และส ารองกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย 10 % โดยผู้บริหารจะขอใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 10 รายการ 
เป็น เงินจ านวน 5,886,000 บาท ซึ่ ง เมื่ อจ่ ายครั้ งนี้ แล้ วคงเหลือ เงินสะสมจ านวน 
6,583,495.10 บาท 
- กล่าวเสนอให้ที่ประชุมกล่าวซักถามไปทีละรายการ โดยลงมติรวมทั้ง 10 รายการไปพร้อมกัน 
และอภิปรายเพ่ิมเติมว่า โครงการที่ฝ่ายบริหารขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมมีความเหมาะสม 
ครอบคลุมการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนในทุกๆด้าน เป็นการแก้ไขปัญหาจ าเป็น
เร่งด่วนให้กับประชาชน  
- กล่าวขอบคุณประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ที่ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
สภาฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวสนับสนุนว่าทุกโครงการที่ฝ่ายบริหารขอใช้จ่ายเงินสะสมมีความ
จ าเป็นในการให้บริการแต่ประชาชน    
- ไม่สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นใดเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จึงได้
เขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนิน
โครงการทั้ง 10 โครงการ เป็นเงินจ านวน 5,886,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนหก
พันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 
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  5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จ านวน 15 รายการ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวถึงรายละเอียดและ
เหตุผลความจ าเป็นต่อสภาเทศบาล 
- สมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายบริหารกล่าวถึงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณไปที่ละ
รายการ หากมีข้อสงสัยจะได้สอบถามไปตามล าดับ และลงมติพร้อมกันทุกรายการ ประธานสภาฯ
อนุญาตตามที่เสนอ  
- มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
  

 รายละเอียดการโอนรายการที่ 1 

- ด้วยกองสวัสดิการ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม มีความจ าเป็นในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ 
Smart TV  ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันที่ตรงกัน
และถูกต้อง และใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จของ
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม และขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 
 รายการที่ 1 โอนเพื่อจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ ขนาด 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
18,200.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,400.-บาท 
 โอนลด 
                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลโพธิ์งาม 
ตั้งงบประมาณไว้ 30,000.-บาท ขอโอนลด 30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
จ านวนเงิน - บาท 
       โอนเพิ่ม 
        แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียดจอภาพ ขนาด 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 18,200.-บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ) 
เพ่ือติดตั้งภายในกองสวัสดิการสังคมและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวนเงิน 30,000. -บาท  
รวมเงินงบประมาณหลังโอน จ านวนเงิน 30,000.-บาท 
        โอนลด 
                  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือญาติและบุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในต าบล
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โพธิ์งาม ตั้งงบประมาณไว้  30,000.บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ 9,000.-บาท ขอโอนลด 
6,400.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน    2,600.-    บาท 
      โอนเพิ่ม 
        แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียดจอภาพ ขนาด 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 18,200.-บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ) 
เพ่ือติดตั้งภายในกองสวัสดิการสังคมและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ปัจจุบันมีงบประมาณหลังโอน 30,000.-บาท  ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จ านวนเงิน 6,400.-บาท รวมเงินงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น 36,400.-บาท 
- กล่าวสอบถามว่าครุภัณฑ์ที่จักซื้อทั้ง 2 รายการ จะน าไปติดตั้ง ณ ที่ใด 
 
- มอบหมายให้กองสวัสดิการเป็นผู้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ  
 

- กล่าวชี้แจงว่า จะติดตั้งที่อาคารส านักงานเทศบาลฯ ที่กองสวัสดิการสังคมฯ 1 เครื่อง และติดตั้ง
ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลโพธิ์งาม 1 เครื่อง 
- ไม่มีการสอบถามเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จึงแจงให้ฝ่ายบริหารกล่าวถึงรายละเอียดของการโอน
งบประมาณรายการอ่ืนๆต่อที่ประชุม 
- มอบหมายให้กองคลังเป็นผู้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ 

รายละเอียดการโอนรายการที่ 2-3  
 ด้วยกองคลัง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 2 รายการ 
และโอนลด 2 รายการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 เพ่ือให้การบริหาร
การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถบริหารงานตาม
ภารกิจของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียด ในรายการ
ที่ 2-3 ดังนี้ 
 รายการที่ 2 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB    
 โอนลด   
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานคลัง / งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ / ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณที่ตั้งไว้  80,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
64,000.00 บาทขอโอนลดจ านวน  30,000.00 บาท  รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจ านวน
เงิน  34,000.00 บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานคลัง / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 0  บาท  ขอโอนเพ่ิมเติมจ านวน   
30,000.00  บาท  รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  30,000.00 บาท 
 รายการที่ 3 โอเพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 6,300 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
 – มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ  8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  
 - มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal 
และ Custom   
 โอนลด   
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานคลัง / งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ / ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณที่ตั้งไว้  80,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
34,000.00 บาทขอโอนลดจ านวน  6,300.00 บาท  รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  
27,700.00 บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานคลัง / งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / เครื่องปริ้นเตอร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 0  บาท  ขอโอนเพ่ิมเติมจ านวน   
6,300.00  บาท  รวมงบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  6,300.00 บาท 
- ไม่มีการสอบถามในประเด็นใดเพ่ิมเติม ประธานสภาฯ จึงแจ้งให้ฝ่ายบริการกล่าวถึงรายละเอียด
ต่อไป  
-มอบหมายให้แต่ละส่วนราชการเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ ไปตามล าดับ ดังนี้ 
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รายละเอียดการโอนรายการที่ 4-11 
 
 รายการที่ 4 โอนเพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 5,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป/งบบุคลากร/ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)/ 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,555,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 650,926 บาท ขอโอนลดจ านวน  15,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  635,926 บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
/งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์โรงงาน/เลื่อยยนต์ บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 15,000 บาท  
 รายการที่ 5 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 10,900 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป/ งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
/เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,555,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 635,926 บาท ขอโอนลดจ านวน  32,700 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  603,226 บาท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
/งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 32,700 บาท 
 รายการที่ 6 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 24,000 
บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป/ งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
/เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,555,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 603,226 บาท ขอโอนลดจ านวน  32,400 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน 570,826  บาท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
/งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์ส านักงาน/ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 
24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 32,400 บาท 
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 รายการที่ 7 โอนเพื่อจัดซื้อตู้เหลก็ แบบ 2 บานเปิด จ านวน 3 หลัง (รายละเอียดตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)    
 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป/ งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
/เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,555,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 570,826 บาท ขอโอนลดจ านวน  16,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน 554,326  บาท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
/งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์ส านักงานตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จ านวน 3 หลังขอโอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จ านวน 16,500 บาท 
 รายการที่ 8 เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
18,200 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป/ งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
/เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,555,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 554,326 บาท ขอโอนลดจ านวน  36,400 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน 517,926 บาท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์
โฆษณาเผยแพร่/ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,200 บาท หลังขอ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 36,400 บาท 
 รายการที่ 9 เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ า จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท 
(เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป/ งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
/เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,555,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 517,926 บาท ขอโอนลดจ านวน  15,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน 502,926 บาท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป/งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์/ ครุภัณฑ์
ส านักงาน/ เก้าอ้ีพนักพิงต่ า จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท หลังขอโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ จ านวน 15,000 บาท  
 รายการที่ 10 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
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ดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะส าเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ราคา 854,000 
บาท เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิตแล้ว (รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) มีรายการโอนดังนี้ 
 โอนลด 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) / 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,555,200 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  502,926 บาท  ขอโอนลดจ านวน  6,126 บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 496,800 บาท 
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป /งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง / รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน  
6,126 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  6,126 บาท 
 โอนลด 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) / 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ 3 ,845,400 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
1 ,674,466 บาท ขอโอนลดจ านวน  174,466 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
1,500,000 บาท 
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป /งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง / รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้  6,126 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,126 บาท  ขอโอนเพ่ิมเติมจ านวน 174,466 บาท  รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  180,592 บาท 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / งบบุคลากร / เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) / 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณที่ตั้งไว้ 365,160 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
193,720 บาท ขอโอนลดจ านวน  86,570 บาท คงเหลืองบประมาณหลั ง โอน 
107,150 บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป /งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง / รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้  180,592 บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 180,592 บาท  ขอโอนเพ่ิมเติมจ านวน 86,570  บาท  รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  267,162 บาท 
 โอนลด 
 แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งบบุคลากร / เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)/ เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณที่ตั้งไว้  1 ,772,580 บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  1,024,730 บาท  ขอโอนลดจ านวน  586,838 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  
437,892 บาท 
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พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ  
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจิตกร อภัย ผอ.
กองช่าง 
 
 
 
 
 

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
ส านักปลัดเทศบาล / แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  งบประมาณตั้งไว้  267,162 
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  267,162  บาท  ขอโอนเพ่ิมเติมจ านวน  586,838 บาท  
รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  854,000 บาท  
 รายการที่ 11 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 
9,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 12,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบด าเนินการ/ค่าใช้สอย/รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ/โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน/งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 78,748.80 บาท 
ขอโอนลดจ านวน 12,900 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  65,848.80 บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป /งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์ส านักงาน / เครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน)  จ านวน 1 ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน  12,900 บาท  
รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  12,900 บาท 

รายละเอียดการโอนรายการที่ 12 
 รายการที่ 12 โอนเพื่อจัดซื้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดที่ก าหนด
ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 โอนลด 
 แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข/งบบุคลากร/เงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)/เงินเดือนพนักงาน/งบประมาณตั้งไว้ 1,772,580 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 437,892 บาท ขอโอนลดจ านวน 23,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
414,892 บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
/ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 23,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอน 23,000.-บาท 

รายละเอียดการโอนรายการที่ 13 
 รายการที่ 13 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้อง ไอ.ซี.ที ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง  เป็นเงินจ านวน 236,000  บาท    
 โอนลดรายการที่ 1                                                                                                                                                              
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา / งบบุคลากร / เงินเดือนฝ่ายประจ า / ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,142,460  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 479,400  บาท ขอโอนลด  113,000 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน  366,400 บาท 
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   โอนลดรายการที่ 2                                                                                                                                                              
 แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน / งบด าเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ / ประเภท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 230,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 230,000 บาท ขอ
โอนลด  130,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  100,000 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/ งบลงทุน /หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค/เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้อง ไอ.ซี.ที 
ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง  มีปริมาณงานดังนี้ 1) ก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 5.45 เมตร 2)  ติดตั้งพัดลมโคจร 
18 นิ้ว  จ านวน 3 นิ้ว ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นเงินจ านวน  243,000  บาท    

รายละเอียดการโอนรายการที่ 14-15 

 รายการที่ 14  โอนเพื่อจัดซื้อโต๊ะเสตนเลสพร้อมม้านั่ง โต๊ะขนาด 60x120x50 ซม. 
ม้านั่ง ขนาด 30x120x30 ซม. จ านวน 20 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท เป็นเงินจ านวน 
200,000 บาท  
 โอนลด 
 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานการกีฬาและนันทนาการ/งบด าเนินการ/
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ/โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
สงกรานต์ด้านยาเสติด/งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
200,000 บาทขอโอนลดจ านวน 200,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท   
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานการศึกษา /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา /งบด าเนินการ/ ค่า
ครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์ส านักงาน / โต๊ะแสตนเลสพร้อมม้านั่ง จ านวน  200,000 บาท  รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  200,000 บาท 
 รายการที่ 15 โอนเพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม พร้อมติดตั้งเป็นเงินจ านวน 250,000 บาท ดังนี้  
 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคาตัวละ 32,000 บาท จ านวน 3 กล้อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel  
 - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส า หรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
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 – มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
 - ส า ม า ร ถ ต ร ว จ จั บ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อั ต โ น มั ติ  ( Motion Detection) ไ ด้   
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้           
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ย่างน้อย 2 แหล่ง 
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) 
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  
 - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย  
 - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card  
 - ต้ อ ง มี  Software Development Kit (SDK) ห รื อ  Application Programming 
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป ราคา 48,000 บาท จ านนวน 3 กล้อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
  – สามารถท าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ 
(Horizontal) ได้ไม่ น้อยกว่า 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่
น้อยกว่า 20 เท่า  
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel  
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.02 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
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 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเ์พ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
  - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย 
 - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card  
 - ต้ อ ง มี  Software Development Kit (SDK) ห รื อ  Application Programming 
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 ซึ่งรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/งบด าเนินการ/
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ/โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมกตัญญูผู้สูงวัย
ต าบลโพธิ์งาม/งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000 บาท
ขอโอนลดจ านวน 120,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน -บาท   
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
  แผนงานการศึกษา /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา /งบลงทุน/ ค่าครุภัณฑ์ /
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ / โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคาร 
ศพด.ทต.พง. จ านวน  120,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  120,000 บาท 
 โอนลด 
 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/งบด าเนินการ/
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ/โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกราณต์ /
งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 116,750 บาทขอโอนลด
จ านวน 116,750 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท   
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
  แผนงานการศึกษา /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา /งบลงทุน/ ค่าครุภัณฑ์ /
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ / โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคาร 



~ ๑๘ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2  
นายประชาญ เสียง
ฆ้อง สท.เขต 2  
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2  
 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2  
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 

ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 
 

ศพด.ทต.พง. งบประมาณก่อนโอนจ านวน  120,000 บาท ขอโอนเพ่ิม 116,750 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  236,750 บาท 
 โอนลด 
 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ/งบด า เนินการ/ค่า
ใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ/โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล
ฯ/งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาทขอโอนลด
จ านวน 13,250 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 16,750 บาท   
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
  แผนงานการศึกษา /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา /งบลงทุน/ ค่าครุภัณฑ์ /
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ / โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคาร
ศพด.ทต.พง. งบประมาณก่อนโอนจ านวน  236,750 บาท  ขอโอนเพ่ิม 13,250 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเป็นจ านวนเงิน  250,000 บาท 
- เมื่อทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณต่อที่ประชุม
แล้วต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯแจ้งถึงข้อระเบียบที่ใช้ประกอบในการพิจารณา ต่อไป 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
-ในการพิจารณาอนุมัติการขอโอนงบประมาณ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ประการใดเพ่ิมเติมขอให้กล่าวต่อที่ประชุม 
- กล่าวฝากให้ทุกส่วนราชการเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว ขอให้ใช้ดูแล
รักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- กล่าวเสนอแนะขอให้ดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้เป็นระบบ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ความ
คุ้มค่าต่องบประมาณท่ีเสียไป 
- กล่าวเสริมโดยเห็นว่าในเรื่องขอการจัดซื้อรถยนต์ของส่วนราชการเป็นเรื่องที่จ าเป็น เพราะใน
ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ภาระการเดินทางออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ จึงตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลโพธิ์งามท่ีต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว 
- กล่าวสอบถามถึงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายการที่ 15 ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร 
 
- มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
 
- กล่าวชี้แจงว่าจัดซื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดตามที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยจะติดตั้งภายในอาคาร 3 กล้อง และด้านนอก 3 กล้อง  
- ไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามในประเด็นใดเพ่ิมเติม ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 15 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภา
งดออกเสียง 



~ ๑๙ ~ 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 

-แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 12.10 นาฬิกา แล้ว จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. 
-เวลา 13.00 น. ได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมเพ่ือ
ด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 
 5.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563  
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง และ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ จึงขอให้กล่าวถึงรายละเอียดเหตุผลความ
จ าเป็นต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา  
- ขอมอบให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
- ด้วยพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อยู่เป็นการทั่วไป จึงสมควรให้ มี
การออกเทศบัญญัติ ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้
อ านาจไว้ เพ่ือเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุร าคาญจากการด าเนินการดังกล่าวขึ้นในชุมชน 
โดยต่อมาเทศบาลฯ ได้แต่ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยทุกภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร และ
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และต าแหน่งนิติกร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกเขต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ และก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม เพ่ือพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์ งาม 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้ด าเนินการ  
ยกร่างและน าร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ของ
ต าบลโพธิ์งาม และทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ตาม มาตรา 77 วรรค สอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ โดยเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วคณะกรรมการยกร่างฯ ได้น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ต่างๆ มาประกอบการจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 และน าเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามในครั้งนี้  
- เมื่อฝ่ายบริหารได้กล่าวเหตุผลความจ าเป็นในการออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมแล้ว ต่อไปขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 45. ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 



~ ๒๐ ~ 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อเลขานุการได้กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอประการใด  
ต่อที่ประชุม 
- กล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ให้พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เรื่อง การควบการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว 
- ไม่มีผู้ใดกล่าวเสนอเพ่ิมเติมเป็นประการอ่ืน ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติเห็นชอบให้พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม เรื่อง การควบการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนน
เสียง 5 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อีก 1 ท่าน ) 
- เมื่อที่ประชุมสภาฯได้มีมติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1  
 วาระที่  1 พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลโพธิ์ งาม เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563  
- เพ่ือประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเนื้อหาของเทศบัญญัติ ต่อที่ประชุม  
 
- ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
 
- ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
มีทั้งสิ้น 22 ข้อ แบ่งเป็น 7 หมวด และส่วนท้ายเป็นแบบใบอนุญาต  กล่าวคือ 
 - หมวด 1  บททั่วไป ข้อ 4 ถึง ข้อ 7  
 - หมวด 2 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ข้อ 8 ถึง ข้อ 10 
 - หมวด 3 เฉพาะการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ข้อ 11 
 - หมวด 4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อ 12 ถึง ข้อ 18  
 - หมวด 5 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้อ 19  
 - หมวด 6 บทก าหนดโทษ ข้อ 20 ถึง ข้อ 21 
 - หมวด 7 บทเฉพาะกาล ข้อ 22 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
.................................................................. 

หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้บัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ 

เหตุผล 
 การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการ
ใช้ ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์
เพ่ือประโยชน์ ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และ
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สามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ จึงต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 

 โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล เทศบาลต าบลโพธิ์งามโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563  
 ข้อ 2.เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม แล้ว เจ็ด วันเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในเทศ
บัญญัตินี้ หรือขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
     หมวด 1 
     บททั่วไป 
 ข้อ 4. ในเทศบัญญัตนิี้  
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 
  “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยง 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 5. ให้สัตว์ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมี การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ใน
เขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

(1) ช้าง 
(2) ม้า 
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(3) โค 
(4) กระบือ 
(5) สุกร 
(6) แพะ 
(7) แกะ 
(8) สุนัข 
(9) แมว 
(10) งู 
(11) จระเข ้
(12) นก  
(13) ห่าน 
(14) เป็ด 
(15) ไก ่
(16) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับ   

 อนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 ข้อ 6. เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้ 

(1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและ

ชนิดของสัตว์ 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

 ข้อ 7. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ
ชนิดของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่
เพียงพอ มีระบบการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะ 
  (2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
  3) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูก
สุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพราะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุ
ร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
  (4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์ 
  (5) ให้เลี้ยงสัตว์อยู่ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่
บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
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  (6) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือ
เคลื่อนย้ายสัตว์และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
  (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศต าบลโพธิ์งาม 

หมวด 2 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 ข้อ 8. กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์
เป็นจ านวนมากเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7. อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
  (1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ ารับ
น้ าโสโครกไปให้พ้นจากท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 
  (2) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 
  (3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้เกิด
กลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
  (4) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
  (5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์
น าโรคอ่ืนๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
  (6) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
 ข้อ 9. หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงต้อง
เป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศ ถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน 
ศาสนสถาน โปราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ ในระยะที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว 
และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 
  9.1 สัตว์ตาม ข้อ 5. (1)-(11) และ (16)  
   9.1.1 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 25 ตัว ต้องมี
ระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าราญต่อชุมชนใกล้เคียง 
   9.1.2 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 25-50 ตัว ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 เมตร  
   9.1.3 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 51-500 ตัว ต้อง
มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
   9.1.4 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 501 ตัวขึ้นไป 
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร  
  9.2 สัตว์ตาม ข้อ 5 (12)-(15) 
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   9.2.1 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ไม่เกิน 200 ตัว ต้องมี
ระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าราญต่อชุมชนใกล้เคียง 
   9.2.2 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 201-500 ตัว 
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
   9.2.3  ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 501-5,000 ตัว 
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
   9.2.4 ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 5,001 ตัว ขึ้นไป 
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 
  ผู้ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามวรรค หนึ่ง ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ชุด 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน หรือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพ่ือการ

เลี้ยงสัตว์ 
   (4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิม
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 การขออนุญาตตามวรรคสอง ให้ถือเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพด้วยในคราวเดียวกัน และอายุของใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การเสียค่าธรรมเนียม ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โดยการอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาตทุกครั้งต้องพิจารณาตามเงื่อนไขในเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 10. ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ของบุคคลทั่วไปให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

หมวด 3 
เฉพาะการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 ข้อ 11. การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  11.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
   (1) ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว
ที่อยู่ในครอบครองต่อเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ 
หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด 
   (2) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบสุนัขและแมว หรือ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตร
ประจ าตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวสุนัข และแมวอื่นใด 
   (3) ในกรณีที่สุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน และต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
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   (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในความครอบครองย้ายออก
นอกเขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข 
และแมวต้องด าเนินการแจ้งให้เทศบาลต าบลโพธิ์งามทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายสุนัข 
และแมว ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร หรือวันที่สุนัข และแมวตาย 
  11.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   (1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการ
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการ
บ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือน
ขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือนและต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
ใบรับรองการฉีดวัคซีน 
   (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และ
แมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
   (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่
เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
 11.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
   (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่ เลี้ยงสุนัข  และแมวให้
เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
   (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 11.4 การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
   (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว 
และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 
   (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจาก
สุนัข และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

หมวด 4 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ข้อ 12. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
 ข้อ 13. เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุ
ร าคาญแก่ผู้อื่น 
 ข้อ 14. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบ
สัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม หรือเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์
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หรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ 
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
 ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นที่
โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทาง
เทศบาลต าบลโพธิ์งามจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 
 กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท า
ดังกล่าว บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลต าบลโพธิ์งามจะพิจารณา
ความเสียหายตามข้อเท็จจริง 
 ข้อ 15. เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความใน ข้อ 14 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศ
แจ้งให้เจ้าของทราบและมารับสัตว์คืนไปภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดย
ประกาศไว้ที่ส านักงานเทศบาล 
 ต าบลโพธิ์งาม หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด 30 แล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์
ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 ข้อ 16. กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึง
ก าหนด 30 วัน ก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือ
ขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงสัตว์แล้วให้เก็บรักษาเงินไว้แทนสัตว์ 
 กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วย หรือไม่สมควรจ าหน่วยต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อ่ืนๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้ 
 ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับ
สัตว์คืนภายในก าหนด ตามข้อ 14 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ 
ให้แก่เทศบาลต าบลโพธิ์งามตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 
 ข้อ 17. หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเห็นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
 ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 
 ข้อ 18. กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือ



~ ๒๗ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นเป็นการสมควร
จะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับ เหตุร าคาญนั้นหรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

หมวด 5 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ 19. เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
พนักงานสาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (2) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ 
  (3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
  (4) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุก
เรื่องก็ได้ 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

 ข้อ 20. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 21. ให้นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 22. ผู้ที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
อยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ โดยให้เลี้ยงสัตว์ได้ในจ านวน 
ทีเ่ท่าเดิม และมิให้น าข้อก าหนดในข้อ 9.1.2 ถึง ข้อ 9.1.4 และ ข้อ 9.2.2 ถึง ข้อ 9.2.4 เฉพาะ
เรื่องระยะห่างจากชุมชนมาใช้บังคับ 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้ประกอบการเดิมที่ขออนุญาตมีการเพ่ิมจ านวนสัตว์ที่ เลี้ยง 
ให้พิจารณาอนุญาตตามข้อ 9.1.2 ถึง ข้อ 9.1.4 และ ข้อ 9.2.2 ถึง ข้อ 9.2.4 ในเรื่องของ
จ านวนและระยะห่างจากชุมชนตาม  
 



~ ๒๘ ~ 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
นายประชาญ เสียงฆ้อง 
สท.เขต 2 
 
นายอุสาห์ คนหลัก  
นิติกร 
 
 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2  
 
นายอุสาห์ คนหลัก  
นิติกร 
 
 
 
ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 
 
 

น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของเทศบาลฯ กล่าวถึงรายละเอียดของเทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมแล้ว มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามประการใดหรือไม่ 
- กล่าวสนับสนุนและเห็นด้วยในหลักการของเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 และสอบถามเพ่ิมเติมว่า การออกใบอนุญาตเทศบาลฯมีการ
แต่ตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบก่อนหรือไม่ 
- ตามร่างเทศบัญญัติเทศเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
2563 นายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาการมีอ านาจแต่ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ซึ่งก่อนจะพิจารณาอนุญาตจะแต่งตั้งคณะกรรมการออกไป
ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง  
- กล่าวสอบถามว่า หากมีการออกเทศบัญญัติเรื่องนี้แล้ว ผู้ที่ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์อยู่ก่อนถ้า
หากขยายกิจการท าให้จ านวนสัตว์ที่ เลี้ยงเพ่ิมขึ้น เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 จะต้อง
ด าเนินการในบริเวณเดิมได้ต่อไปหรือไม่ 
- ผู้เลี้ยงอยู่เดิมไม่ว่าจะจ านวนเท่าใด หรือระยะห่างจากชุมเท่าใด สามารถเลี้ยงต่อไปได้ในจ านวน
เท่าเดิม หากมีการขยายกิจการให้จ านวนสัตว์ที่เลี้ยงมากขึ้น และเกินกว่าจ านวนและระยะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 9 ถือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากการเลี้ยงเดิม ในการขออนุฯญาตเลี้ยงจะต้อง
พิจาณาตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
2563   
- ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วยคะแนน
เสียง 6 เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
- เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้มีมติรับหลักการใน ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563  แล้วต่อไปเป็นการพิจารณา 
ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติ และขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ แจ้งข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง  
- ในกรณีที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ในการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานสภาฯเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 45 วรรค สอง ตอนท้าย  
 ดังนั้น ในการพิจารณาวาระที่ 2 นี้ ประธานสภาฯ จึงเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่ประชุมทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และสามารถ
เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 49 วรรค สี่ ที่วางหลักไว้ว่า ในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ
ด้วยวาจาได้   



~ ๒๙ ~ 
 
 
 
ประธานคณะกรรมการ
แปลญัตต ิ
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
 
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 

 ในการนี้ ขอท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ
วาระต่อไป 
- ต่อไปขอให้สมาชิสภาฯได้ร่วมกันพิจาณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ว่าจะเสนอแปรญัตติในส่วนใดหรือไม่ 
- ไม่มีคณะกรรมการแปลญัตติท่านให้เสนอค าแปรญัตติ โดยให้คงร่างเดิมตามที่รับหลักการ 
ประธานฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติให้คงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง (ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อีก 1 ท่าน) 
 วาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
- เมื่อร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1-2 แล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ว่าจะเห็นชอบให้
ตราเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ในเบื้องต้นขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ แจ้งข้อระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
- ตามที่เลขานุการสภาฯได้แจ้งถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะกล่าวเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ ถ้าหากไม่มีจัดได้ขอมติที่
ประชุม 
- ไม่มีการเสนอให้อภิปราย 

มติที่ประชุม 
 
 
 

 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
นายอุสาห์ คนหลัก  
นิติกร 
 
 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 2 
เสียง (ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อีก 1 ท่าน) 
 5.4 พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ จึงขอให้กล่าวถึงรายละเอียด
เหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
-ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
- เดิมเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยอัตราค่าบริการการเก็บขนขยะที่ไม่เกิน 20 ลิตรต่อ
วันจัดเก็บอยู่ที่เดือนละ 20 บาท ต่อถัง ซึ่งเมื่อสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับ พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศ
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น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

บัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที ่ได้ปรับเพิม่อัตราค่าธรรมเนียมสูงขึ้น อีกท้ัง เทศบาลฯต้องรับภาระในการ
ให้บริการประชาชนด้วยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นเกือบเท่าตัว สืบเนื่องมาจากต้องจ่ายค่าน าขยะไป
ก าจัดจากตันละ 300 บาท เป็นตันละ 550 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าน้ ามันหล่อลื่น ค่าตอบแทนพนักงานเก็บขน ในปีหนึ่งอยู่ที่ 1,500,000-1,700,000 บาท 
จึงเห็นสมควรปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนให้สอดคล้องกันสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เทศบาลฯ จึงแต่ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแก้ไขเทศบัญญัติฯ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ 
ได้ด าเนินการยกร่าง ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ 
และน าร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์
งาม และทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯตามมาตรา 77 วรรค สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาฯจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยได้
น าข้อมูลมาประกอบการจัดท าร่างเทศบัญญัติให้มีความสมาบูรณ์ และน าเข้าสูการพิจาณาในการ
ประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
- เมื่อได้ทราบเหตุผลความจ าเป็นในการแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) แล้ว ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯแจ้งถึงระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 45. ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
- เมื่อที่ประชุมทราบถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วมีสมาชิกสภาฯหรือฝ่ายบริหารจะเสนอเกี่ยวกับ
การพิจารณาประการใดหรือไม่ 
- เสนอให้พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) สามวาระรวดเดียว 
- ไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเสนอเป็นประการอ่ืน ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติเห็นชอบให้พิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) สามวาระรวดเดียว
ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 2) 
- เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 ขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเนื้อหาของเทศบัญญัติ 
  ต่อที่ประชุม  
- ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
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นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2558 
(ฉบับที่ 2) เป็นการแก้ไขในส่วนของบัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้าย โดยยกเลิกบัญชีเดิมและใช้บัญชี
ค่าธรรมเนียมแนบท้ายร่างเทศบัญญัติ ซึ่งในส่วนส าคัญที่ประชาชนจะต้องช าระให้กับเทศบาลฯ 
ทุกๆเดือนจะเป็นในล าดับที่ 1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน (ก) กรณีมีปริมาณวัน
หนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ที่แต่เดิมเก็บอยู่ที่เดือนละ 20 บาท ซึ่ งได้ปรับแก้เป็นเดือนละ 30 บาท 
เริ่มจากวันประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจะ
เก็บที่ 40 บาท ต่อเดือน ส่วนอัตราคาธรรมเนียนในกรณีอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของเทศบาลฯยังไม่การ
จัดเก็บ แต่เป็นการก าหนดไว้รองรับการให้บริการในอนาคต รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลโพธิ์งาม 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
………………………………………… 

หลักการ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2558 ให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
      

เหตุผล 
  
 เนื่องจากภายหลังที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตราเทศบัญญัติดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเทศบัญญัติให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 

 โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 50 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็นพระ
ราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาล
ต าบลโพธิ์งามโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)  
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 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งามแล้ว เจ็ด วัน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท้าย เทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 และให้ใช้บัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) นี้แทน 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) 
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น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท ์ประธานสภาฯ 
นายจรูญ ไกรสิงห์  
สท.เขต 2 
 
 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 
 

 
- เมื่อฝ่ายบริหารได้ กล่าวถึงรายละเอียดของร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ต่อที่ประชุมแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามประการใดหรือไม่ 
- การจัดเก็บ 20 บาท ในอัตราเดิม ซึ่งที่ผ่านมายังจัดเก็บไม่ได้ครบถ้วน หากมีการขึ้นอัตรา
ค่าบริการเป็น 30-40 บาท เกรงว่าจะเพ่ิมภาระให้กับประชาชน และหากมีการคืนถังขยะโดยไม่
ใช้บริการแล้วน าขยะไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะจะเป็นการสร้างปัญหาเพ่ิมมาขึ้น การที่จะปรับ
ขึ้นอัตราค่าเก็บขนในครั้งนี้ควรพิจารณาให้รอบคอบ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ใช้บริการอีกครั้ง 
- การพิจารณายกร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้มีการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ทุกหมู่บ้านในครั้งการประชุมท าแผนชุมชน โดยในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงการขอรับฟังความ
คิดเห็นไว้ครบถ้วน 
- ในเรื่องนี้ที่ประชุมสภาฯ ได้เคยหารือร่วมกับมาแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่งมีแนวทางให้
ปรับอัตราค่าบริการเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 30-40 บาท ตามอัตราในบัญชีท้ายร่างเทศบัญญัติ
ฯ ที่เสนอเข้าพิจารณา ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงอธิบายถึง

 



~ ๓๕ ~ 
 
 
 
นายสอาด ไวงาน  
สท.เขต 2  
นายจรูญ ไกรสิงห์  
สท.เขต 2 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2  
 

 
นายประชาญ เสียฆ้อง 
สท.เขต 2  

ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลความจ าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย และกฎหมายที่ปรับแก้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บค่าบริการในอัตราท่ีสูงขึ้น  
- กล่าวเสนอให้เลื่อนเวลาการจัดเก็บในอัตรา 30 บาท ต่อเดือน ไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 
- กล่าวเสนอให้เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ออกไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกครั้ง 
 
- กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นการครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับอัตราค่าเก็บขนขยะ และควรให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าว แต่หากสภาฯต้องการความชัดเจนขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไป
ส ารวจความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง 
 
- กล่าวสอบถามว่าการจัดเก็บในอัตราเดิมนั้นเก็บได้ครบถ้วนหรือไม่ประการใด 
 
- สมาชิกสภาฯได้หารือกันพอสมควรแล้วประธานจึงได้ขอมติของที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติไม่รับหลักการ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) 5 เสียง รับหลักการ 1 
เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 
- เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่รับหลักการ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) จึงตกไป  
- ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 5.5 ดังนี้ 
 5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องตนตรี 
 ขอให้ฝ่ายบริการกล่าวรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
- ขอมอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจ้งต่อที่ประชุม 
 
- ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเฉพาะเครื่องตนตรีสากลเป็นเงินจ านวน 
200,000 บาท แต่ด้วยเพ่ือให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่รับการศึกษา 
ในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม ให้ได้รับความรู้ทั้งทางด้านตนตรีสากลและตนตรีไทยไป
พร้อมๆกัน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านตนตรีไทย ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องตนตรี ดังนี้  
 ข้อความเดิม  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี เป็นวงดนตรีดุริยางค์ ได้แก่ เมโลเดี้ยน 16 ตัว , 
มาชชิ่งเบล 4 ตัว , กลองทรีโอ 3 ตัว , กลองใหญ่ 2 ตัว , กลองสแนร์เดินแถว 5 ตัว, คลาริเน็ท 2 
ตัว, ยูโฟเนียม 2 ตัว , ทรัมเปท 3 ตัว ,ทรอมโบน เครื่องเป่าลม 3 ตัว , เมโลโฟนฮอร์น 1 ตัว , 
เทนเนอร์แซ็กโซโฟน 1 ตัว , ฟลุต 2 ตัว ,  อัลโตแซ็กโซโฟน 1 ตัว 
 ข้อความใหม่ 



~ ๓๖ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
 

 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ดนตรีดุริยางค์ ได้แก่ เมโลเดี้ยน 15 ตัว , กลองใหญ่ 1 ตัว , มาชชิ่ง
เบลไลล่ า  14 ตัว  , กลองสแนร์ เดินแถว 6 ใบ , กลองทรี โอ 1 ใบ , ฉาบ 14 นิ้ ว  1 คู ่
    และเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ระนาดเอก 1 ราง , ระนาดทุ้ม 1 ราง , ฆ้องวงใหญ่ 1 ใบ , 
ฆ้องวงเล็ก 1 ใบ , กลองทัด 1 ใบ , ตะโพนไทย 1 ใบ , ซอด้วง 1 คัน , ซออู้ 1 คัน , ไม้แข็ง
ระนาดเอก 1 คู่ , ไม้นวมระนาดเอก 1 คู่ , ไม้นวมระนาดทุ้ม 1 คู่ , ไม้นวมฆ้องวงใหญ่ 1 คู่ , 
ไม้นวมฆ้องวงเล็ก 1 คู ่, กรับคู่เล็ก 1 คู่ , ฉิ่งทองเหลือง L 1 คู่ , ฉาบลงหิน 15 นิ้ว 1 คู ่ 
- เมื่อได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแล้ว ต่อไปขอให้ฝ่ายเลขานุการ
ฯได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท าให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอให้ที่ประชุมสภาฯร่วมกันพิจารณาตามตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 
- ที่ประชุมสภาฯไม่มีการสอบถามเพ่ิมเติมและหารือกันพอสังเขป โดยเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของตนตรีเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องตนตรี ตามข้อ 5.5 ด้วยคะแนนเสียง
6 เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 
เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 พิจารณารับทราบหลักการ กรณี  จะจัดท าบริ การสาธารณะในที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของหมู่ที่ 18 ต าบลโพธิ์งาม 
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พิจารณารับทราบหลักการ กรณี 
จะจัดท าบริการสาธารณะในที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีของหมู่ที่ 18 ต าบลโพธิ์งาม นั้น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา จึงขอให้กล่าวถึงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
- ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อที่ประชุม 

- ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ต าบลโพธิ์งาม มีหนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวม 3 ฉบับ  
แจ้งต่อเทศบาลฯ กรณี ที่ประชุมหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และประชาชนโดยรวม โดยเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้วจะขอใช้ พ้ืนที่ของที่ดิน
สาธารณประโยชน์ภายในหมู่ที่ 18 ดังนี้ 
 1.โครงการ โคกหนองนา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งสืบ
สานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในที่ดินสาธารณประโยชน์เนินกุลาสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 51 ไร่ 2 
งาน 41 ตารางวา 



~ ๓๗ ~ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น.ส.พิมพ์พรรณ มหาเมฆ
นันท์ ประธานสภาฯ 
 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2  
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 

นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สท.เขต 1  

ที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
 

 2.โครงการปลูกไผ่เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพทางด้านไม้ไผ่ 
และเป็นสถานที่ จ าหน่วยผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่  นวัตวิถี ชุมชนด้านหัตถกรรมไม้ ไผ่  ในที่ ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงเนินอีแผด เนื้อท่ี 8 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา  
 3.โครงการสนามกีฬาอเนกประสงค์ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ป่าช้า
สาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี 5 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา 
 โดยมีความประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในแนวทางที่จะ
ด าเนินโครงการ และน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพื่อพิจารณารับทราบหลักการ เพื่อ
เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบในการจัดหางบประมาณ  
 ฝ่ายบริหารได้พิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    มาตรา 29 ห้ามมิให้สภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเรื่องการเมืองแห่งรัฐ   
    มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าทีต่้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้ 
       (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจ่ายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
        (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
           (11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ตามข้อกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว ฝ่ายบริหารเห็นว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีบริการสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม จึงรับทราบหลักการในแนวทางดังกล่าว เพราะไม่ใช่เป็นการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ และน าเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้เพ่ือพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง  
- เมื่อได้ทราบรายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และ
สมาชิกสภาฯ ท่านได้จะสอบถามหรืออภิปรายขอให้กล่าวต่อที่ประชุม 
- การด าเนินโครงการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม มิใช่เพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ  
- หากมีการด าเนินโครงการต้องชี้แจ้งให้ชุมชนเข้าใจว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปใช้  
ประโยชน์ได้ มิใช่จัดไว้เพื่อให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้หาประโยชน์เป็นการเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม  
- ที่ดินสาธารณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของเฉพาะกลุ่มไม่ได้ 
- ได้ปรึกษาหารือโดยได้ข้อสรุปว่า สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามต้องพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ ตามหลักของกฎหมายมหาชน และต่อมาประธานได้ขอมติต่อที่
ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 7 คน มีมติด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง โดยประธานสภาฯ 
งดออกเสียง ดังนี้  



~ ๓๘ ~ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
เลิกประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.แนวทางการด าเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ เป็นการจัดท าบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนโดยรวม จึงรับทราบในหลักการ 
 2.การรับทราบในหลักการมิได้เป็นการอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคล
หนึ่งบุคคลใด เข้าไปยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เป็นการเฉพาะตัว หรือเฉพาะกลุ่ม เพราะไม่มีกฎหมายให้อ านาจกระท าได้ 
  3.กรณีหากมีการจัดท าบริการสาธารณะในที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ของต าบลโพธิ์งาม ควรประสานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม  
 6.2 แจ้งการโอนย้ายของพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 1 ราย  
  - นางขณิตฐา เหลื่อมรัมย์ พนักงานเทศบาลต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ขอโอนไปด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาล เทศบาล
ต าบลส าราญ สังกัดเทศบาลต าบลส าราญ ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผลวันที่ 1 
มิถุนายน 2563  
 6.3 แจ้งการเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
  - น.ส.อารีรัตน์ สิทธิพล พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
  - น.ส.หทัยการต์ แสงสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
  - นายสถาพร ธรรมมา พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนักสันทนากร 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
- ไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมกล่าสอบถามหรือหารือในเรื่อใดเพ่ิมเติม ประธานจึงได้
กล่าวปิดการประชุม   

เวลา 16.10 นาฬิกา  
                                  

 
   ลงชื่อ.................................................ผู้พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

 

                  ลงชื่อ พันจ่าโท.................................................ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                 (ประมวล สุขพอ)  
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 
 


