
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64 

วันจันทร์ ที่   23   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่  
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1. 
2. 

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

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

พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 

เวลา 09.30 น. 

-ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขานุการ
สภาฯมาประชุม จ านวน 9 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อีก 2 คน 
รวมเป็น 11 คน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์รวม
จ านวน 10 คน เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระ
รัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

- แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
 1. เรื่องการตรวจหาผู้ติดเชื้อ โควิด 2019 เชิงรุกในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม ส่งผล
ให้พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนนี้ต้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
 2. เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประธานสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะธรรมาภิบาลดังกล่าว 
 3. การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของผู้แทน
จากสภาฯ ซึ่งประธานสภาเทศบาลต าบลกบินทร์บุรี เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะ
กรรมการฯดังกล่าว  
  

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบด ี
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุมสมัยแรก (ครั้งที่ 2) 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2564  

- กล่าวขอให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วอีกครั้งหนึ่ง ไปทีละหน้าตามล าดับ
หากเห็นว่ามีข้อความส่วนใดยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือต้องแก้ไขขอให้แจ้งต่อที่ประชุม 
- ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียด ใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที 
โดยเห็นว่าถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ทุกประการ 
ซึ่งไม่มีการขอให้แก้ไขแต่ประการใด 
- กล่าวขอมติต่อที่ประชุม 
 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 2 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยแรก (ครั้ง
ที่ 2) ประจ าปี พ.ศ.2564 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน  2564 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง 
โดยประธานสภางดออกเสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

(ไม่มี)  
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มติที่ประชุม 

 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 

 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (วาระแรกขั้นรับหลักการ)   

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาในวาระแรกข้ันรับหลักการ นั้น จึงขอให้แจ้งรายละเอียดในการจัดท า
งบประมาณดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป  

- บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโพธิ์งามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะทางการคลัง    
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้       
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 77,401,576.11 บาท    
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 112,187,080.52 บาท     
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 35,425,246.16 บาท   
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 
 โครงการ รวม 53,309.49 บาท      
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ 
 รวม 56,300.59 บาท  
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  
   2.1 รายรับจริง จ านวน 66,359,298.38 บาท ประกอบด้วย    
     หมวดภาษีอากร จ านวน 336,067.03 บาท     
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 288,653.90 บาท   
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 627,636.16 บาท     
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท    
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     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 155,947.30 บาท     
     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท     
     หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 30,140,223.99 บาท     
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 34,810,770.00 บาท    
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,698,771.00 บาท  
   2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 56,396,945.80 บาท ประกอบด้วย    
     งบกลาง จ านวน 19,412,692.18 บาท     
     งบบุคลากร จ านวน 16,864,252.66 บาท     
     งบด าเนินงาน จ านวน  10,569,954.75  บาท     
     งบลงทุน จ านวน 7,024,083.05 บาท      
     งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,525,963.16 บาท  
     งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท   
   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน        
4,698,771.00 บาท 
   2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 11,456,742.33 บาท    
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท    
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท     
          
    ค าแถลงงบประมาณ     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

1. รายรับ    
รายรับ รายรับจริง ปี  

2563 
ประมาณการ ปี 
2564   

ประมาณการ ปี 
2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 336,067.03 550,540.00  297,800.00 
หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และใบอนุญาต   

288,653.90 279,600.00 287,600.00 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน   

627,636.16 698,400.00 627,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    155,947.30 81,400.00 155,600.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง      1,408,304.39 1,609,940.00      1,368,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร        30,140,223.99 32,021,301.00   30,137,900.00 
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นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 
 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

34,810,770.00 34,337,195.00   34,993,600.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
34,810,770.00 

 
34,337,195.00 

 
34,993,600.00 

รวม 66,359,298.38 67,968,436.00 66,500,000.00 
 
 2. รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 

2563 
ประมาณการ ปี 
2564 

ประมาณการ ปี 
2565 

จ่ายจาก
งบประมาณ 

   

งบกลาง 19,412,692.18 20,624,891.00 21,325,792.00 
งบบุคลากร 16,864,252.66 23,140,040.00 23,489,040.00 
งบด าเนินงาน 10,569,954.75 13,799,705.00 12,120,568.00 
งบลงทุน 7,024,083.05 8,223,800.00 7,392,600.00 
งบเงินอุดหนุน 2,525,963.16 2,180,000.00 2,172,000.00 
รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

56,396,945.80 67,968,436.00 66,500,000.00 

  
รายละเอียดต่างๆ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบจากร่างเทศบัญญัติและเอกสารประกอบที่
ได้ส าเนาให้จัดส่งให้ทุกคนแล้ว  

- กล่าวต่อที่ประชุมเมื่อฝ่ายบริหารได้แถลงถึงสถานะทางการเงินการคลังและประมาณการใน
การตั้งงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2565 ให้สภาฯได้ทราบแล้ว ต่อไปขอให้เลขานุการ 
สภาฯ ได้แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น 
ให้ที่ประชุมได้ทราบ 
- ได้กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้วางข้อก าหนดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณไว้ ดังนี้ 
     ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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     ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
      เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ 48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้ง
ข้อมติไม่รับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อคณะกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
     ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งสมาชิกมติของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่
รับหลักการ 
     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง 
ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามล าดับ 
     ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ยื่นแปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจาณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค าแปรด้วยวาจาได้ 
     ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     ใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
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     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
     ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน  
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
     ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ เมื่อได้ทราบถึงรายละเอียดในการจัดท างบประมาณของฝ่าย
บริหารจากค าแถลงการณ์ และเอกสารประกอบที่จัดส่งให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว ต่อไป
ขอให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานและโครงการที่บรรจุในร่างงบประมาณไมตามล าดับ  
- สมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 แล้ว เห็นว่าแต่ละแผนงานได้จัดสรร
การใช้จ่ายเงินไว้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินการคลังในสภาพการณ์ปัจจุบัน มีความเห็น
ไปในแนวทางเดียวกันว่าควรรับหลักการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่
ประชุม  

- สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 2 คน ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 
 
 5.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กล่าวต่อที่ประชุมในล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเบื้องต้น ขอมอบหมาย 
ให้เลขานุการสภาฯได้กล่าวถึงข้อกฎหมายต่อท่ีประชุม 



~ ๘ ~ 
 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2  

ที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
 
 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 

นางชลอ รักษาพล 
สท.เขต 2  
ที่ประชุม 
 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ
หารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
- เมื่อได้ทราบถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีก่ีคน และจะให้เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประเภทใด 

-  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน โดยเป็นคณะกรรมการสามัญ 
 

-  ไม่มีการเสนอเป็นประการอื่นประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม  

- สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 2 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน โดยเป็น
คณะกรรมการสามัญ  

- กล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติให้ครบ 3 คน ตามลับดับ  

- เสนอรายชื่อของคณะการกรรมแปรญัตติ ดังนี้ 

- เสนอชื่อ นายสมบุญ โพธิ์งาม สมาชิกสภาเขต 1 โดยมีผู้รับรองคือ (1) นายวิสูตร ์
ก าไรทอง สมาชิกสภาเขต 1 และ (2) นายวิเชียร วงษ์บาต สมาชิกสภาเขต 2  

- ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาอีก ประธานจึงประกาศว่า นายสมบุญ โพธิ์งาม สมาชิกสภา
เขต 1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  
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- ได้เสนอชื่อ นายอภัย  เตมีสุภาพ สมาชิกสภาเขต 2 โดยมีผู้รับรองคือ (1) นายสมบุญ 
โพธิ์งาม สมาชิกสภาเขต 1  และ (2) นางปิยะพร นกน้อย สมาชิกสภาเขต 2   

- ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาอีก ประธานจึงประกาศว่า นายอภัย  เตมีสุภาพ สมาชิกสภา
เขต 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง   
- ได้เสนอชื่อ นางชลอ รักษาพล สมาชิกสภาเขต 2 โดยมีผู้รับรองคือ (1) นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สมาชิกสภาเขต 1 และ (2) นายวิชัย ศิลาเลิศ สมาชิกสภาเขต 1 

- ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาอีก ประธานจึงประกาศว่า นางชลอ รักษาพล สมาชิกสภาเขต 
2  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม  
- ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาทั้ง 3 คน ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้  (1.) นายสมบุญ โพธิ์งาม สมาชิกสภาเขต 1 (2.) นายอภัย  เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาเขต 2  (3.) นางชลอ รักษาพล สมาชิกสภาเขต 2 และแจ้งให้เลขานุการสภาฯ 
เป็นผู้นัดประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 109    
- ได้กล่าวขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่นี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ทั้งนี้ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    

 5.3 การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ และนัดวันประชุมขอ คณะกรรมการ
แปรญัตติ 

- เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 45 วรรคสาม โดยให้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
นับแต่สภาฯรับหลักการ จึงให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยขอเสนอก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม  2564 ระหว่าง
เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 26 
สิงหาคม  2564 เวลา 17.10 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
- หารือร่วมกันพอสังเขปเห็นว่าห้วงเวลาในการก าหนดการเสนอค าแปรญัตติดังกล่าวเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 2 คน ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม  2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. และ
ก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 26 สิงหาคม  2564 เวลา 17.10 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง โดยประธาน 
งดออกเสียง  
- แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 12.10 นาฬิกา จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. 
- เวลา 13.00 น. ได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมเพ่ือ
ด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 
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 5.4 ญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอประจันตคาม 
เพื่อด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเงินจ านวน 13,000 บาท 
- กล่าวแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุม 
  
- กล่าวมอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม  
 
- ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติเป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้อง
บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอ าเภอประจันตคามได้ประสานขอสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว เป็นเงินจ านวน 
13,000 บาท เพ่ือให้การด าเนินการในภารรวมในแต่ละต าบลภายในอ าเภอ ซึ่งการจ่ายเงิน
อุดหนุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาและขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงน าเรื่องเข้า
สู่การพิจาณาต่อสภาในครั้งนี้  
- กล่าวแจ้งให้เลขานุการฯแจ้งถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม  
 
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (8) เงินอุดหนุน 
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
- ประธานสภาได้แจ้งต่อสมาชิกสภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยหารือร่วมกันพอสังเขปมี
ความเห็นไปในทิศทางเดี่ยวกับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นที่ต้อง
สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ต่อมาประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์อีก 2 คน ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นเงินจ านวน 13,000 บาท 
ให้อ าเภอประจันตคาม เพื่อด าเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยคะแนนเสียง 9 
เสียง โดยประธานงดออกเสียง  

 5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จ านวน 6 รายการ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จ านวน 6 รายการ จึงขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวถึงรายละเอียดและเหตุผล
ความจ าเป็นต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา 
- การโอนงบประมาณท้ัง 6 รายการ มีดังนี้  
รายการที่ 1 โอนเพิ่ม เพื่อจัดซื้อเทเลอร์ลากเรือ เป็นเงินจ านวน 49,000 บาท 
รายการที่ 2 โอนเพิ่ม เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
จ านวน 45,200 บาท   
รายการที่ 3  โอน เ พ่ิม  เ พ่ือจั ดซื้ อ เ ครื่ อ ง พิม พ์แบบฉี ดหมึ กพร้ อมติ ดตั้ ง ถั งหมึ ก 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 7,500 บาท 
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รายการที่  4 โอนเพ่ิม เ พ่ือจัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถั งหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 4,300 บาท  
รายการที่ 5 โอนเพิ่ม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีจ านวน 20 ชุด ชุดละ 3,500 บาท 
เป็นเงินจ านวน 70,000 บาท 
รายการที่ 6 โอนเพ่ิม ตั้งจ่ายในโครงการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย 
(Quaratine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home 
Isolation) เป็นเงินจ านวน 237,000.-บาท  
  รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 413,000 บาท ส่วนรายละเอียดและเหตุผลความ
จ าเป็นขอมอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา และกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  
 รายการที่ 1 โอนเพื่อจัดซื้อเทเลอร์ลากเรือ  
- ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้
จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จ านวน 2 ล า ส าหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการใช้งานยังไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดเทเลอร์ลากจูง ดังนั้น เพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
จัดซื้อเทเลอร์ลากจูง  แบบ 2 ชั้น (ตามแบบท่ีก าหนด)  
(เทเลอร์ตัวล่าง) เหล็กเฟรมเทเลอร์ตัวล่างและตัวบน ขนาด 4x2 นิ้ว 
A = ความกว้างเฟรมเทเลอร์ 1.58 เมตร 
B = ความกว้างฐานเพลาล้อด้านใน  1.30 เมตร ( ยาง 185/65 R 14 ) 
C = ความยาวเทเลอร์ถึงแขนเทเลอร์ 3.98 เมตร 
D = ความยาวส่วนหัวเทเลอร์ถึงจุดกลางหัวบอล 6.65 เมตร 
(เทเลอร์ตัวบน) ระยะในแบบแปลนเทเลอร์ลากเรือ  
E = ความกว้างเฟรมเทเลอร์ตัวบน 1.58 เมตร 
F = ความยาวเทเลอร์ถึงแขนเทเลอร์ตัวบน 4.38 เมตร 
G = ระยะแขนค้ าเทเลอร์ตัวบน 0.45 เมตร 
H = ระยะแขนยกเทเลอร์ตัวบน  1.16 เมตร 
  โอนลด 
 1. แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน/งบด าเนินงาน/ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม/งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22,685 บาท โอนลดจ านวน 15,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 7,685 บาท 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย/ 
งบด าเนินงาน/วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 17,767 บาท โอนลดจ านวน 17,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
767 บาท 
 3. แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย/ 
งบด าเนินงาน/วัสดุเครื่องดับเพลิง/งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
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ก่อนโอน 27,000 บาท โอนลดจ านวน 17,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
10,000 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย/ 
งบลงทุน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อเทเลอร์ลากเรือ  เป็นเงินจ านวน 
49,000 บาท  
 รายการที่ 2 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 จ านวน 2 เครื่อง 
-ตามที่ฝ่ายปกครองได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารป้องกันฯหลังใหม่ (อาคารป้องกันฯ) 
มีความจ าเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศส าหรับการปฏิบัติงาน จ านวน 2 เครื่อง เนื่องจาก
ไม่มีใช้ในราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณดังนี้  
  โอนลด 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย/ 
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์งบประมาณที่ตั้งไว้ 350,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 350,000 บาท โอนลดจ านวน 45,200 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 304,800 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน/งบลงทุน/ครุภัณฑ์ส านักงาน/เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 45,200 บาท (รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณฯ) 
 รายการที่  3  โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง  
- ด้วยฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ
ภายใน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร ได้ย้ายสถานที่ท างานไปยังอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังใหม่ ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ยังมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณจัดซื้อ ดังนี้    
 โอนลด 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย/ 
งบลงทุน/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์งบประมาณที่ตั้งไว้ 350,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 304,800 บาท โอนลดจ านวน 7,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 297,300 บาท 
  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน/งบลงทุน/ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 7,500 บาท   

- ด้วยกองการศึกษายังขาดครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ในส่วนของ
การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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และเครื่องพิมพ์เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณในการจัดหา มีรายละเอียดการโอนดังนี้   
 รายการที่ 4 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/ 
งบด าเนินงาน/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทางศาสนา งบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 14,000 บาท โอนลดจ านวน 4,300 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 9,700 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 4,300 บาท  (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 รายการที่  5  โอนเพื่ อจัดซื้ อครุภัณฑ์การศึกษา เก้ า อ้ีจ านวน 20 ชุด 
ชุดละ 3,500 บาท  
 โอนลด 
 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว/งบด าเนินงาน/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ/โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
5๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  2๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจ านวน 
2๐,๐๐๐.-  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  ๐   บาท 
 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น / 
งบด าเนินงาน/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา งบประมาณที่ตั้ งไว้  ๓๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลดจ านวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  ๐   บาท 
 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น / 
งบด าเนินงาน /รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพาน้องท่องธรรมะ งบประมาณที่ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  ขอโอนลดจ านวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท  คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน ๐    บาท 
  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/งบลงทุน/ครุภัณฑ์
การศึกษา/โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี โต๊ะขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. เก้าอ้ี
ขนาดกว้าง 36 สูง 52 ความลึก 39 ซม. จ านวน 20 ชุด ชุดละ 3,500 บาท เป็นเงิน
จ านวน 70,000 บาท  
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- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ
เป็นจ านวนมาก และจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเทศบาลต าบล
โพธิ์งามได้จัดตั้งศูนย์สังเกตการผู้ป่วยและสถานที่พักคอยตามมาตราที่ก าหนด ที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่และงบประมาณให้เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณในครั้งนี้  
 รายการที่ 6 โอนลดในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายใน
โครงการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quaratine) ศูนย์พักคอยและ
การแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation)เป็นเงินจ านวน
237,000.-บาท โดยมีรายการโอนดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/งบลงทุน/ 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค/โครงการยกระดับถนนทางแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  13  
บ้านคลองแก้มช้ า งบประมาณ  237,000.-บาท   
  โอนเพิ่ม  
 แผนงานงบกลาง / งานงบกลาง/ หมวดงบกลาง / ประเภทส ารองจ่าย/ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย (Quaratine) ศูนย์พักคอยและการแยก
กักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation)/ตั้งไว้ 500,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  444,820.52 บาท ขอโอนเพ่ิม 237,000.-บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  681,820.52 บาท 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณต่อสภาฯแล้ว 
ต่อไปจะขอให้เลขนุการสภาฯได้กล่าวถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  
ที่ท าให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้  เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นส าหรับการขอโอน
งบประมาณ ประกอบกับระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือ
ลงมติต่อไป 
- ได้ร่วมกันพิจารณาการขอโอนงบประมาณไปตามล าดับ เห็นว่าทุกรายการมีความจ าเป็น
และเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์
อีก จ านวน 2 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 6 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 

 5.6 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 7 โครงการ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือเสนอญัตติ เรื่อง การขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จ านวน 7 โครงการ นั้น ขอให้ได้กล่าวถึงรายละเอียดเหตุผล
ความจ าเป็นต่อสภาฯ  



~ ๑๕ ~ 
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- การขอใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่  18 บ้านไทรงาม   งบประมาณ  
90,000.-บาท   
 2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายน้ าล้น ทดตาผัด) หมู่ที่ 16 
บ้านทุ่งยาว งานประมาณ 179,000 บาท 
 3. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จ านวนเงิน 
700,000 บาท 
 4. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  จ านวนเงิน 
174,000 บาท        
 5. โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือบริการประชาชน จ านวนเงิน 446,000 บาท 
 6. โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กภายในต าบลโพธิ์งาม จ านวน 33 ฝา 
เป็นเงินจ านวน 264,000 บาท   
 7. จัดซื้อถึงขยะ ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 550 ถังๆ ละ 900 บาท 
เป็นเงินจ านวน 495,000 บาท 
 รวมงบประมาณที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,348,000 ปัจจุบันเทศบาล 
มีเงินสะสมข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นเงินจ านวน 
11,387,289.24 บาท เพียงพอต่อการด าเนินโครงการและใช้บริหารราชการในเรื่องอ่ืนๆ
ตามอ านาจหน้าที่ส่วนรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นที่ขอใช้จ่ายจากเงินสะสมขอมอบ
ให้กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไปตามล าดับ 
  
 1. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่  18 บ้านไทรงาม งบประมาณ 
90,000.-บาท (รายละเอียดการด าเนินโครงการดตามแบบการก่อสร้างที่เทศบาลก าหนด)  
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้คลอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน  
 2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายน้ าล้น ทดตาผัด) หมู่ที่ 16 
บ้านทุ่งยาว งานประมาณ 179,000 บาท (รายละเอียดการด าเนินโครงการดตามแบบการ
ก่อสร้างที่เทศบาลก าหนด) เพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภัยและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 3. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จ านวนเงิน 
700,000 บาท ขนาด กว้าง 3.00-5.70 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร เพ่ือให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ส าหรับรับประทานอาหารเป็นส่วนสัดและถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐานการสาธารณสุข 
 4. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  จ านวนเงิน 
174,000 บาท ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.00 เมตร เป็นการต่อเติม
ด้านหน้าของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพ่ือป้องกันแสงแดงและในช่วงเวลาที่ฝนตกให้กับ
เด็กและผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียน 
 5. โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
จ านวนเงิน 446,000 บาท กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อม



~ ๑๖ ~ 
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นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาฯ 
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เลขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างห้องน้ า 4 ห้อง เพ่ือให้มีห้องจัดการเรียนการสอนทุกครบทุกชั้นเรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็ก
ที่เข้ารับการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด 
 6. โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กภายในต าบลโพธิ์งาม จ านวน 33 ฝา 
เป็นเงินจ านวน 264,000 บาท เพ่ือซ่อมบ ารุงฝาตะแกรงเหล็กตามที่ประชาชนได้ร้องทุกข์
เข้ามาให้ส าเร็จลุล่วง (รายละเอียดการด าเนินโครงการดตามแบบที่เทศบาลก าหนด) 
 7. จัดซื้อถึงขยะ ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 550 ถังๆ ละ 900 บาท เป็น
เงินจ านวน 495,000 บาท เพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติมของเดิมที่ช ารุดแล้วบางส่วน และเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดปัญหาขยะล้นถัง ซึ่งรูปแบบของถังจะเป็นถังสารเคมีสีฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีหูหิ้ว 2 ข้าง เจาะรูระบายน้ า 5 รู ที่มีความแข็งแรงทนทาน  

- เมื่อฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุมแล้วต่อไปให้เลขานุการฯแจ้งข้อ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
  (2) ให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าทางบก 
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิมและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการ
ฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก 
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
   (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสวนต าบลมีอ านาจและ 
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
           (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.ระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 หมวดที่ 8 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคมหรือกิจการที่เป็นการพูนเพ่ิมรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด       



~ ๑๗ ~ 
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 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว  
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ
ทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
- เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงรายละเอียดของการขอใช้จ่ายเงินสะสม รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบที่ฝ่ายเลขาฯได้กล่าวไปแล้ว ต่อไปขอให้ร่วมกับพิจารณา   
 
- ได้ร่วมกันหารือและสอบถามถึงความหนาของเหล็กที่ใช้ท าตะแกรงมีความหนาเท่าไหร่ 
ซึ่งฝ่ายบริหารแจ้งว่ามีความหน้า 0.9 ซม. และได้ข้อสรุปว่าทุกโครงการเป็นการจัดท าไปตาม
อ านาจหน้าที่ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและให้บริการชุมชนและสังคม ประธานจึงได้ขอมติ 
ต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์
อีก จ านวน 2 คน ได้เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 7 โครงการ เป็นเงิน
จ านวน 2,348,000 (สองล้านสามแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) โดยคะแนนเสียง 9 
เสียง โดยประธานงดออกเสียง 

 5.7 ขอยกเลิกโครงที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้จ านวน 5 โครงการ 

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเรื่องการยกเลิกโครงกรจ านวน 5 โครงการ จึงขอให้กล่าวถึง
เหตุผลความจ าเป็นและปัญหาอุปสรรคเพื่อประกอบการพิจาณาต่อที่ประชุม  
- กล่าวมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการ 
 1. โครงการยกระดับถนนทางแยกภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  13  บ้านคลองแก้มช้ า 
งบประมาณ  237,000.-บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามก าหนด เนื่องจากทาง
หลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดท าโครงการขยายไหล่ทางในเขตทางหลวงชนบท และอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับโครงการตามเทศบัญญัติฯ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ (โครงการนี้เป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564) 
 2. โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  700,000.-บาท   
 3.โครงการก่อสร้ า งหลั งคาโครงเหล็กศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิ ตผู้ สู งอายุ  
1,500,000.-บาท   
 เนื่องจากโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการ
ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ซึ่งเป็น
ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา (2) อาคาร
สาธารณะทุกขนาด  และตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรโยธา พ.ศ. 2551 ข้อ 5 



~ ๑๘ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 

มติที่ประชม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 

นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาฯ 
 
ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธาระดับ
สามัญวิศวกร  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  ได้เฉพาะงานโครงการ
งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ  
หรืองานอ านวยการใช้ ทุกประเภทและทุกขนาด สรุปได้ว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น  
จ าเป็นจะต้องวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร ในการออกแบบและค านวณ       
 4.โครงการวางท่อระบายน้ าสาธารณประโยชน์หนองโง้ง  งบประมาณ  145,000.-
บาท  เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการก่อสร้างรั้วท าให้ต้องแก้ไขแบบแปลนการขุดรางระบายน้ า
ห่างจากรั้ว  2 เท่าของความลึก  ประกอบปัจจุบันมีน้ าท่วมขังจึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
 5. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.หมู่ที่  15  งบประมาณ  382,000.-บาท    
รวมเป็นยอดเงิน  2,727,000.-บาท  (-สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  
เนื่องจากปัจจุบันมีน้ าท่วม – น้ าหลาก  จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้   
- เมื่อฝ่ายบริหารได้กล่าวแจ้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการแล้ว สมาชิกสภาได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกโครงไปก่อนนั้นเป็นการเหมาะสม และเมื่อสภาพการ
เป็นปกติแล้วขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน ต่อไป เมื่อหารือได้ข้อยุติแล้วประธานจึงได้ขอมติ 
ต่อที่ประชุม 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน และสมาชิกสภาที่เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์
อีก จ านวน 2 คน ได้เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการทั้ง 5 โครงการด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง
โดยประธานงดออกเสียง 

เรื่องอ่ืนๆ 

- แจ้งว่าในวาระอ่ืนๆนี้ ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาฯ จะชี้แจงเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงาน
หรือแผนงานที่จะบริหารราชการ รวมไปถึงจะหารือในเรื่องต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขอให้ได้
กล่าวต่อที่ประชุม 
- กล่าวแจ้งถึงแผนงานที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินงานตามหนังสือสั่งการ เรื่อง การป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย 
(Quaratine) ศูนย์ พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้ าน (Community Isolation และ Home 
Isolation) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนที่
จะต้องเตรียมความความเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จลุร่วง โดยรายละเอียดในการใช้เงิน ดังนี้ 
 

ล าดั
บ 

รายการ/รายละเอียด จ านวนเงิน/บาท 

1. โทรศัพท์ 3 เครื่อง  เพ่ือใช้ติดตอ่ภายในหอผู้ป่วย เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน จุด ATK , CI ชาย  , CI หญิง   จ านวน  3  
เครื่อง ๆละ  2,500.-บาท 

7,500.00 

2. กล้องวงจรปิดเพ่ิม ติดตั้งจุด ATK, LQ ,หน้า CI, หน้าห้องน้ า 
ATK,LQ  เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภยั 

 
228,000.00 



~ ๑๙ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหภ์าพ และงานอ่ืนๆ ของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 
2564 จ านวน  6  ตัว ๆละ  38,000.-บาท พร้อมจอแสดงภาพ 
และระบบต่างๆ 

3. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV)ขนาด 40 นิว้  ตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

8,900.00 

4. เครื่องซักผ้าขนาด  15  กิโลกรัม ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

18,000.00 

5. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม  พฤษภาคม 2563   

22,000.00 

6. เครื่องปริ้นเตอร์  ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม  พฤษภาคม 2563   

4,300.00 

7. วัสดุอุปกรณ์ส านักงานของศูนย์CI/LQ และของศูนย์ประสานงาน
ของเทศบาลฯ ได้แก่ Chart ผู้ป่วย ,ปากกาแดง,น้ าเงิน,ไม้บรรทัด
,แม็ก,คลิปหนีบ,สติ้กเกอร์,ปากกาเคมี,ลิควิด ,กระดาษ A4 
ปากกาไวท์บอร์ดเป็นต้น 

 
20,000.00 

8. ชุด  PPE, Cover leg , หมวกตัวหนอน จ านวน 500 ชุด  เพ่ือใช้
ในการตรวจเชิงรุก ใช้วันละ 7 ชุด( เฉพาะจุดATK ยังไม่ได้รวมใน
ศูนย์CI) ชุดละ  300.-บาท 

 
150,000.00 

9. ชุด Ground  Isolate สีฟ้า 500ชุด  ใช้ที่จุดตรวจ ATK และใน
ศูนย์ CI 

50,000.00 

10. N95 (3M) 500 ชิ้น ๆ ละ  27.50 บาท 13,750.00 
11. ถุงมือยางแพทย์ Size M (50 คู่/กล่อง) จ านวน  30  กล่อง 7,500.00 
12. เครื่องวัคความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  4 ตัว ๆละ  2,260.-บาท 

จุด ATK , CI ชาย  , CI หญิง ,LQ 
   9,040.00 

13. ชุดตรวจ ATK  500ชุด (ตรวจเชิงรุก) ชุดละ  350.-บาท 175,000.00 
14. เก้าอ้ีพลาสติก 25 ตัว ๆ ละ 120.-บาท 3,000.00 
15. โต๊ะพับเอนกประสงค์ 2ตัวๆละ 1,600.-บาท 3,200.00 
16. น้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค  ราคาประมาณการ 600 บาท/

แกลลอน คาดว่าใช้  10 แกลลอน 
6,000.00 

17. 70%แอลกฮอลล์  ขนาด  5 ลิตร จ านวน  20 แกลลอนๆ 
319.-บาท 

9,570.00 

18. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่  ค่าต่อเติม ดัดแปลง  กั้นห้อง  
ประมาณ  300,000.-บาท   

300,000.00 

19. ค่าเช่าเต้นท์  จ านวน  3  หลัง ๆละ 200.-บาท ต่อวัน  เป็น
เงินเดือนละ  18,600.- บาท จ านวน  6 เดือนเป็นเงิน  
111,600.-บาท 

 
111,600.00 



~ ๒๐ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
นางปิยะพร นกน้อย 
สท.เขต 2 
ปลัดเทศบาล 
 
นายประสงค์ ชาวดร 
สท.เขต 1 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
นางชลอ รักษาพล 
สท.เขต 2 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

20. ถังขยะติดเชื้อในห้องผู้ป่วย  จ านวน  20  ถัง ๆละ  200.-บาท 4,000.00 
21. ถังขยะใส่ขยะทั่วไป จ านวน  10 ถัง ๆละ 200.-บาท 2,000.00 
22. ถุงขยะติดเชื้อ (แดง) 50แพ็ค ๆละ 150.-บาท 7,500.00 
23. ของใช้ส าหรับผู้ป่วย  เช่น  สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน  ผงซักฟอก 

ฯลฯ 
100,000.00 

24. ค่าอาหารผู้ป่วยในศูนย์ ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย 
(Quaratine) ศูนย์พักคอยและ การแยกกักตัวที่บ้าน 
(Community Isolation และ Home Isolation) ของต าบลโพธิ์
งาม  คาดการณ์มีผู้ป่วยวันละ 60 คน  ค่าอาหารวันละ  
9,000.-บาท จ านวน  6 เดือน  เป็นเงิน  54,000.-บาท 

 
 
54,000.00 

25. ที่นอน 3 ฟุต  หุ้มหนัง - PVC  จ านวน  30  เตียง ๆ 950.-บาท   28,500.00 
26. หมอนหนุนใยสังเคราะห์หุ้ม หนัง - PVC 6,000.00 
27. ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ ส าหรับผู้ที่ได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุม

โรคหรือตามที่ได้รับลงทะเบียน จ านวน  500 ชุด  (คาดการณ์ใช้
ประมาณ 3 เดือน) ชุดละ  700.-บาท เป็นเงิน 350,000.-บาท   

 
350,000.00 

28. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่  เดือนละ  74,400.-บาท  จ านวน  
6  เดือน  เป็นเงิน  446,400.-บาท 

446,400.00 

 
 รวมยอดเงินที่ประมาณการ การใช้จ่ายเป็นเงิน จ านวน  2,199,760.00 บาท 
โดยเบิกตามราคาจัดซื้อจัดจ้างจริง และสามารถถัวเฉลี่ยได้ ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเตมิ
จะได้แจ้งต่อสภาให้ทราบต่อไป   
- สมาชิกสภาฯในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมและทันท่วงทีและเห็นว่าต้อง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามทีฝ่่ายบริหารได้น าเสนอ 
- กล่าวน าเสนอเรื่อการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมบ ารุงถนนคอนกรีตเส้นทางแยกจากถนนสุวรรณศร 
หมายเลข 33 เข้าหมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์งาม  
- กล่าวชี้แจงว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในระหว่างตรวจสอบงานจ้างก่อนคืนหลักประกันสัญญาซึ่งผู้
รับจ้างต้องแก้ไขงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน  
- กล่าวแจ้งปัญหาเส้นทางสายบ้านประตูดาน-วัดโคกอู่ทอง ช ารุดประชาชนสัญจรด้วยความ
ยากล าบากต้องแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
- กล่าวแจ้งว่ารับทราบปัญหาแล้วซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซึ่งในเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาจะใช้หินเกร็ดปรับสภาพพ้ืนผิวให้เรียบ และใช้ยางมะตอยส าเร็จบด
อัดในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มาก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางไปพลางก่อน 
- แจ้งปัญหาน้ าท่วมบริเวณทางแยกจากถนนสุวรรณศรเข้าหมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม ต าบลโพธิ์ งาม 
โดยน าเสนอให้มีการส ารวจเพ่ือวางท่อระบายน้ าเพราะน้ าท่วมขังไม่มีทางระบาย 



~ ๒๑ ~ 
 
ที่ประชุม 
 
นายธวัชชัย พรหมจันทร์ 
ประธานประชาคมต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 
 

- กล่าวมอบหมายกองช่างประสานผู้เกี่ยวของส ารวจ พิจารณาจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่
- ไม่มีการน าเสนอหรือหารือเพ่ิมเติมประธานฯจึงได้กล่าวเชิญนายธวัชชัย พรหมจันทร์  
ประธานประชาคามต าบลได้น าเสนอทัศนะและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 
- กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้ และกล่าว ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เรื่องการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงรุกควรมีแผนงานที่
ชัดเจนและคอบคลุมเพ่ือให้การป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสูด 
 2. เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ขอให้ด าเนินการอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ที่สุด เช่น หากซื้อแล้วคุ้มค่ามากกว่า
การเช่าก็ควรที่จะซือ้ เป็นต้น 
 3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 10 
เปอร์เซ็น ควรท าจัดท าข้อมูลที่สามารถให้ประชาชนตรวจได้ เช่น ในแต่ละหมู่บ้านมีโครงการ
อะไรบ้างอยู่ในแผนชุมชนล าดับใด งบที่ได้มากน้อยแตกต่างกันนั้นเพราะเนื่องจากเหตุผลใด 
เป็นต้น  
- ไม่มีการหารือเพ่ิมเติม 
- จึงได้แจ้งก าหนดนัดประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 
09.30 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ต่อสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้ง
ให้สมาชิกที่ลาประชุมให้ทราบทางช่องทางโซเชียลมีเดียด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งได้
กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม  
 
15.15 นาฬิกา 
 

                       ลงชื่อ           ผู้พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

                      

                     พันจ่าโท               ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                  (ประมวล สุขพอ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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