
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 
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ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1. 

ราชชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                               หมายเหตุ 
นางสาวพิมพ์พรรณ มหาเมฆนันท์        ประธานสภาฯ/สมาชิกฯ เขต 1 
นายอภัย  เตมีสุภาพ                       รองประธานสภาฯ/สมาชิกฯ เขต 2 
นายจรูญ ไกรสิงห์                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายสอาด ไวงาน                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายสมพงษ์  กองทวีผล                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
ร้อยตรี บรรเทิง  เฉลิมศรี                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประชาญ  เสียงฆ้อง                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางชลอ  รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
พ.จ.ท. ประมวล สุขพอ                     เลขานุการสภาฯ                 (หัวหน้าส านักปลัด) 
                                                 
                                                  
  นางสาวจ าปา  ไกรสิงห์                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑          ลา 
ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ 
นายบันเทิง  ปัญญาดี                  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายพิสัย  พานิชดี                      รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ                    รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นางนุภา  เรืองศรี                       เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายหมี่ ชาวดร                          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                   ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายอนุชา  ช่อชบา                     รองปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์               ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายจิตกร  อภัย                         ผู้อ านวยการกองช่าง 
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ          ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางสาวสุรินธร แสงธูป                 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์            หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์                หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
น.ส.กาญจนา  สายัญ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายอุสาห์  คนหลัก                    นิติกรปฏิบัติการ 
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18. 
19. 
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22. 
23. 
24. 
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27. 
เริ่มประชุม  
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานกุารสภาฯ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 

น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์       นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
น.ส.ประภาพร พอดี                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
น.ส.ณัชภัคร ข่วงทิพย์                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นายจิรายุ พันพลู                      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
น.ส.ณัฐลดา แก้วเนตร               เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นายศุภกฤต พูนเกษม                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  
น.ส.ปนัดดา ฟูทองรอด              นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
นายบัญชา กองแก้ว                  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
นางรชนก เรืองศรี                    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เวลา 09.30 น. 
-ได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว  มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล 
พร้อมเลขานุการสภาฯมาประชุม จ านวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 27 คน 
เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวด
มนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
 
 

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ 
มหาเมฆนันท ์
ประธานสภาฯ 
 

รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในการประชุม
สามัญ สมัยท่ี 3 /2563 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2563  
-โดยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีจ านวน 18 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ทบทวน
รายงานการประชุมไปทีละหน้าตามล าดับ หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม 
ไม่ถูกต้องขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เพ่ือด าเนินการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขจะได้ขอมติ 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม     

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ 
มหาเมฆนันท ์
ประธานสภาฯ 
 

- แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ดังกล่าว พร้อมให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือไม่ ก่อนที่
ประธานจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 

- ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียด ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 20 
นาที โดยเห็นว่าถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 7 สิหาคม 2563 
ทุกประการ ซึ่งไม่มีการขอให้แก้ไขแต่ประการใด 
- จึงได้ขอมติต่อทีป่ระชุม  

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  
สามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1) เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม  2563 ด้วยคะแนนเสียง 
7 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

(ไม่มี) 
 
มติที่ประชุม 

 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายประชาญ เสียงฆ้อง
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
4.1 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอค าแปรญัตติ
จ านวน 2 รายการ และคณะกรรมการได้มีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งผู้เสนอ
ขอแปรญัตติไม่ขอสงวนค าแปรญัตติ ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ฝ่ายบริหาร
และสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วนั้น ต่อไปขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบ
รายงานและชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ  
- ตามท่ีในครั้งการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2563 
ได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ จ านวน 3 คน ดังนี้คือ    
    1.นายสมพงษ์ กองทวีผล  2.นายประชาญ เสียงฆ้อง 3. นายจรูญ ไกรสิงห์ 
โดยต่อมาเลขานุการสภาฯ ได้นัดประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
โพธิ์งาม โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายประชาญ เสียงฆ้อง เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  และมีมติเลือก นายสมพงษ์ กองทวีผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปญัตติ 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 
08.00- 17.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยมีร้อยตรี
บรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ยื่นขอแปรญัตติ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคมตั้ งไว้  99,440 บาท ขอแปรญั ตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติ เป็น 
60,000 บาท (หน้า 23/119) 
 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัยงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 350,000 บาท 
ขอแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติ เป็น 300,000 บาท (หน้า 49/119)  
 รวมจ านวนที่ขอแปรลดทั้ง 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 89,440 บาท ต่อมา
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่วมกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2563 
เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยได้มีหนังสือแจ้งให้
ฝ่ายบริหารและผู้เสนอค าแปรญัตติเข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง ดังนี้  
 ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า สืบเนื่องมาจากสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 โดยที่มีการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการทุก
ภาคส่วนและประชาชนทั่วไปเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ท าให้รัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีในหมวดต่างๆได้ลดลง ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณ
ในปี พ.ศ.2564 มีความจ าเป็นที่จะต้องตัดลดงบประมาณในบางหมวดรายจ่ายที่พอจะ
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ที่ประชุม 
 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

ตัดลดได้ แต่ในหมวดรายจ่ายอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นก็ยังคงไว้ตามเดิมดังเช่นในหมวด  
งบบุคลากรที่ต้องตั้งไว้ให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง เป็นต้น ประกอบกับได้เพ่ิมเติมใน
ส่วนของงบลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพ่ิมเป็น 12 เปอร์เซ็นต์  
 โดยการตั้งงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ตั้งไว้ 99,440 บาท เป็นการด าเนินการตามที่
เทศบาลต าบลโพธิ์ งามมีแผนงานติดตั้ งกล้อง CCTV และระบบกระจายเสียง 
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แทนการใช้การส่งสัญญา
แบบระบบสาย เพ่ือให้การใช้งานได้อย่างคล้องตัวไม่ติดขัดดังเช่นในอดีตที่ ผ่านมา 
ในปี พ.ศ.2564 จะติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ิมเติมอีกจ านวน 3 หมู่บ้าน ที่ต้องใช้
อินเตอร์เน็ตจ านวน 6 จุด และติดตั้งระบบกระจายเสียงทุกหมู่บ้าน รวม 19 หมู่บ้าน 
ซึ่งต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตจุดละ 390 บาท รวม เป็นเงิน 88,920 บาท และ
ต้องใช้งบประมาณในการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ากับระบบกล้อง CCTV ในบาง
หมู่บ้านให้มีความพร้อมในการใช้งาน จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ในจ านวน 99,440 บาท  
ซึ่งงบประมาณจ านวนนี้ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ จากการประมาณการจะต้องมีการจัดหา
งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับระบบกล้อง 
CCTV และ ระบบเสียงตามสายให้มีความสมบูรณ์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป  
 ส่วนการตั้งงบประมาณในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั้งไว้ 350,000 บาท สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ขอสนับสนุนรถดับเพลิง 
จ านวน 2 คัน และรถตู้ จ านวน 1 คัน จากกรุงเทพมหานครฯ มูลค่าถ้าหากจัดซื้อใหม่
คันละกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุง โดยในแต่ละคันใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพ่ือให้ครุภัณฑ์ทั้ง 3 รายการ 
ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณไว้จ านวน 350,000 บาท 
 เมื่อผู้เสนอค าแปรญัตติได้รับทราบจากการชี้แจงของฝ่ายบริหารแล้ว เห็นว่า  
ในแต่ละแผนงานมีความจ าเป็นและเหมาะสมแล้ว และกล่าวฝากฝ่ายบริหาร ขอให้
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน ต่อไป  และไม่ขอสงวน 
ค าแปรญัตติ 
 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว การจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบครอบรัดกุมตามสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลฯ จึงมีมติให้คงร่างเดิมไม่มี
การแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ประธานสภาฯ 
และประธานสภาฯได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารแล้ว 
- เมื่อประธานกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้กล่าวแจ้ง ให้
เลขานุการสภาแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
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ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 

เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม 
และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรอืค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  
      ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
- เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงการชี้แจงของคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งมีมติให้คงร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ตามร่างเติมที่สภาได้มีมติเห็นชอบให้
รับหลักการโดยไม่มีการแก้ไข ในการนี้ที่ประชุมจะปรึกษาในอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

- ไม่การเสนอให้ปรึกษาในประเด็นอ่ืนอีกประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ตามร่างเดิม  ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดย
ประธานสภางดออกเสียง 
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พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 

4.2 การพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในวาระท่ี 3  
- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 และขอให้เลขานุการสภาฯ กล่าวถึงระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง 
 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ข้อ 52 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท้ีป่ระชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
- ในเบื้องต้นขอสอบถามที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระท่ี 3 นี้ จะให้มีการอภิปราย
อีกหรือไม่ 
 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 3 นี้ ไม่ต้องมีการอภิปราย 
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 
- เมื่อที่ประชุมมีมติไม่ให้มีการอภิปราย ต่อไปขอให้ลงมติในวาระท่ี 3  
 
 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้ ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภา
งดออกเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
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นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 3 รายการ และโอนเพิ่มเติม 1 รายการ 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ เพ่ือเข้าพิจารณาในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 โดยเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 3 รายการ และโอนเพ่ิม 1 รายการ  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงขอให้กล่าวถึง
รายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา 

- ในการโอนครั้งนี้มีจ านวน 4 ราย นี้ ขอมอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจ้งต่อ
ที่ประชุม   
- รายการที่ 1 โอนเพื่อจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาด 
49 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
 ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม โดยติดต้องกล้องวงจรปิด 41 จุด ซึ่งการแสดงผลจะปรากฏ 
ที่จอแสดงที่ติดตั้งไว้ ณ ส านักงานเทศบาลฯ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียง 1 จอภาพ เพ่ือให้
ระบบกล้องวงจรปิดใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกจุดที่ติดตั้งไว้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ขนาด 49 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง มีรายการโอน ดังนี้ 
      โอนลด 
  แผนบริหารงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
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150,000 บาท โอนลดจ านวน 19,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
130,400 บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน /งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ /ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ / เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาด 49 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่จ านวนเงิน  19,600 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
 2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
 6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว   
 (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)"  
 รายการที่ 2 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) 
จ านวน 1 เครื่อง   
 ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้มีการจัดห้องท างานส าหรับรองรับการปฏิบัติงาน
ของคณะสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ขึ้นใหม่ทางด้านข้างของห้องประชุมเทศบาลฯ แต่
ทั้งนี้ เนื่องจากยังขาดเครื่องปรับอากาศส าหรับระบายอากาศในห้องดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 
           โอนลด 
  แผนบริหารงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
130,400 บาท โอนลดจ านวน 28,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
101,800 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์
ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 18,000 
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคา 28,600 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
 1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
 2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น  ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
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 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร   
 (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 รายการที่ 3 โอนเพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ า  จ านวน 10 ตัว  
 ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้มีการจัดห้องปฏิบัติงานส าหรับรองรับคณะสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ซึ่งยังขาดเก้าอ้ีส าหรับรองรับบริการในห้องดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ า  จ านวน 10 ตัว โดยมีรายการ
โอนดังนี้  
 โอนลด 
  แผนบริหารงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
101,800 บาท โอนลดจ านวน 21,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
80,800 บาท  
   โอนเพิ่ม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน/เพ่ือจัดซื้อ เก้าอ้ีพนักพิงต่ า จ านวน 10 ตัว ตัวละ 2,100 
บาท เป็นเงินจ านวน 21,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
 1) เบาะรองนั่งบุนวม   
 2) มีที่ท้าวแขน   
 3) มีพนักพิงหลัง   
 4) ขามีล้อเลื่อน สามารถหมุนได้ 
  (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 รายการที่ 4 โอนเพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด  
 เนื่องจากคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโพธิ์งามยังขาดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ส าหรับนั่งปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้  ในปัจจุบันคณะผู้บริหารได้ใช้โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จ านวน 2 ชุด จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน (เหล็ก) พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด และคืนครุภัณฑ์
ทั้ง 2 รายการดังกล่าวให้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม ต่อไป รายละเอียดการโอนมีดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนบริหารงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย/
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
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80,800 บาท โอนลดจ านวน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลั งโอน 
50,800 บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน/เพ่ือจัดซื้อ โต๊ะท างาน(เหล็ก) พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 15,000บาท เป็นเงินจ านวน 30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 1) โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต   
 2) เก้าอ้ี เบาะและพนักพิงบุนวมหุ้มด้วยหนัง สามารถปรับเอนได้ 
 3) มีที่ท้าวแขน   
 4) ขามีล้อเลื่อน สามารถหมุนได้   
 (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณต่อสภาฯ
แล้ว ต่อไปจะขอให้เลขนุการสภาฯได้กล่าวถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นในเรื่องขอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ประกอบ
กับระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะ
สอบถามเพ่ิมหรือไม ่
- หารือกันพอสังเขปโดยเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้ขอโอน
งบประมาณ และกล่าวฝากขอให้ใช้อย่างคุ้มค่า เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
และต่อมาประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ  และโอนเพิ่ม 1 
รายการ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 
-แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ใกล้เวลา 12 นาฬิกา แล้ว จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. โดยเมื่อถึง
ก าหนดเวลาดังกล่าว ประธานฯได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เข้าห้องประชุมเพ่ือด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 
 5.2 พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2) 
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯอีกครั้งหนึ่ง 
จึงขอให้กล่าวถึงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นต่อท่ีประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา  
- สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2/2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563 ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
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ปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ที่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแล้วเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ซึ่งสภาฯได้มีมติไม่รับหลักการ ต่อมาในการ
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สมาชิกสภาฯได้เสนอ
ให้น าร่างเทศบัญญัติเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะภายในพ้ืนที่อีกทั้ง เป็นการพัฒนารายได้ของ
เทศบาลฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้น าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
การจัดการขยะมูลฝอยฯ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนรายละเอียดนั้น
ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
- เดิมเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2558 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยอัตราค่าบริการการเก็บขน
ขยะที่ไม่เกิน 20 ลิตรต่อวันจัดเก็บอยู่ที่เดือนละ 20 บาท ต่อถัง ซึ่งเมื่อสภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่
ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืน ได้ปรับเพ่ิมอัตรา
ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น อีกทั้ง เทศบาลฯต้องรับภาระในการให้บริการประชาชนด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นเกือบเท่าตัว สืบเนื่องมาจากต้องจ่ายค่าน าขยะไปก าจัดจากตันละ 
300 บาท เป็นตันละ 550 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าน้ ามันหล่อลื่น ค่าคนงานเก็บขน ในต่อปีอยู่ที่ 1,500,000-1,700,000 บาท 
จึงเห็นสมควรปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนให้สอดคล้องกันสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เทศบาลฯจึงแต่ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแก้ไขเทศบัญญัติ ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการฯได้ด าเนินการยกร่าง และน าร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้าน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีของต าบลโพธิ์งาม และทางเว็บไซต์
ของเทศบาลฯตามมาตรา 77 วรรค สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาฯจักรไทย พ.ศ. 
2560 ที่บัญญัติว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ โดยประชาชนร้อยละ 72.2 เห็นด้วยกับการแก้เทศบัญญัติในครั้งนี้ 
- ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯแจ้งถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 45. ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 



~ ๑๑ ~ 
 
นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

นายอุสาห์ คนหลัก 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อที่ประชุมทราบถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วมีสมาชิกสภาฯหรือฝ่ายบริหารจะ
เสนอเกี่ยวกับการพิจารณาประการใดหรือไม่ 
 
- เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) สามวาระรวดเดียว 
- นายประชาญ เสียงฆ้อง สท.เขต 2 ได้กล่าวเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว เช่นกัน 
และต่อมาไม่มีผู้ใดเสนอเป็นประการอ่ืน ประธานฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้พิจาณา ร่าง เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 
(ฉบับที่ 2) สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 
 
 วาระที่ 1 พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 2) 
- เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 ขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเนื้อหาของ 
เทศบัญญัติต่อที่ประชุม 
  
- ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
 
- ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่ อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) เป็นการแก้ไขในส่วนของบัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้าย โดย
ยกเลิกบัญชีเดิมและใช้บัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้ายร่างเทศบัญญัติที่ ได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาฯ แล้ว ซึ่งในส่วนส าคัญที่ประชาชนจะต้องช าระให้กับเทศบาลทุกเดือน จะเป็นใน
ล าดับที่ 1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน (ก)  กรณีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 
20 ลิตร ที่แต่เดิมเก็บอยู่ที่เดือนละ 20 บาท ซึ่งได้ปรับแก้เป็นเดือนละ 30 บาท หาก
สภาฯให้ความเห็นชอบจะมีผลตั้งแต่ประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจะเก็บที่ 40 บาท ต่อเดือน ส่วนอัตราค่าธรรม
เนียนในกรณีอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของเทศบาลฯยังไม่การจัดเก็บ แต่เป็นการก าหนดไว้รองรับ
การให้บริการในอนาคต รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลโพธิ์งาม 

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

หลักการ 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

เหตุผล 



~ ๑๒ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เนื่องจากภายหลังที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยเมื่ อวันที่  29 มกราคม พ.ศ.2558 ต่อมาได้มีการแก้ ไข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อ ง ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราเทศบัญญัติดังกล่าวจึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเทศบัญญัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  

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

 โดยที่ เป็นการสมควรให้แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 50 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลต าบลโพธิ์งามโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)  
 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งามแล้ว เจ็ด วัน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ท้าย เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลโพธิ์ งาม เรื่ อง การก าจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2558 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) นี้แทน 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

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



~ ๑๓ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



~ ๑๔ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 

 

 

นา งส า วพิ มพ์พรรณ 
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- เมื่อฝ่ายบริหารได้ กล่าวถึงรายละเอียดของร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ต่อที่ประชุมแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ประการใดหรือไม ่
- หารือกันพอสังเขปมีความเห็นไปในแนวทางที่ให้รับหลักการและจะขอเสนอค าแปร
ญัตติในวาระที ่2 ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน มีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 วาระที่ 2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 2) 
- เมื่อที่ประชุมสภาฯได้ลงมติรับหลักการใน ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) แล้ว ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ กล่าวถึงข้อ
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระที่ 2  
- ในกรณีที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ในการพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาฯเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 45 วรรค สอง ตอนท้าย  
 ดั งนั้น  ในการพิจารณาวาระที่  2 นี้  ประธานสภาฯ จึ ง เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯในที่ประชุมทุกท่านเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ และสามารถเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 49 วรรค สี่ ที่วางหลักไว้ว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้   



~ ๑๕ ~ 
 
 
 

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ  
มหาเมฆนันท์ 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
ที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ  
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 

 ในการนี้ ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการพิจารณาตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
- ต่อไปขอให้สมาชิสภาฯได้ร่วมกับพิจาณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ว่าจะเสนอแปรญัตติในส่วนใด
หรือไม ่

- ได้หารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่าควรมีการปรับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับการให้บริการ
ประชาชน แต่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 
ประชาชนประสบปัญหาทางด้านรายได้เกรงว่าจะไม่มีความพร้อมในการช าระค่าเก็บขน
ขยะที่ เ พ่ิมขึ้น จึงขอแปรญัตติปรับแก้ในส่วนของบัญชี อัตราค่าธ รรมเนียมท้าย 
เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 
(ฉบับที่ 2) ดังนี้ 
 นายอภัย เตมีสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแปรญัตติ แก้ไขข้อความ 
ในส่วนของบัญชี อัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติ  เทศบาลต าบลโพธิ์ งาม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)  ล าดับที่ 2 (ก) 1. และ 
2. ที่ข้อความเดิมก าหนดไว้ว่า “ตั้งแต่ประกาศใช้เทศบัญญัตินี้จนถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2564” เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564” และที่ข้อความเดิมก าหนดไว้
ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  โดยมีนายสอาด 
ไวงาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 เป็นผู้รับรอง 

- ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติเพ่ิมเติม ประธานฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ซึ่งมีสถานเป็นคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
เห็นชอบให้ปรับแก้ข้อความ ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)  
ล าดับที่ 2 (ก) 1. และ 2. ที่ข้อความเดิมก าหนดไว้ว่า “ตั้งแต่ประกาศใช้เทศบัญญัติ
นี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564” เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564” และที่
ข้อความเดิมก าหนดไว้ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2566 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 2) 

- เมื่อร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 2) ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1-2 แล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณา
ในวาระที่ 3 ว่าจะเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ในเบื้องต้นขอมอบหมาย
ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 



~ ๑๖ ~ 
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ที่ประชุม 

 

 

- ตามที่เลขานุการสภาฯได้แจ้งถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแล้ว มีสมาชิก
สภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะกล่าวเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ ถ้าหากไม่มีจัด
ได้ขอมติที่ประชุม 
- มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่จ าต้องมีการอภิปราย แล้วประธานฯจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน มีมติให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม เรื่อง การก าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ตามที่ได้แปร
ญัตติแกไ้ขข้อความแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพื่อ พิจารณาแนวทางการน าระบบ
ประปาส่วนภูมิภาคเข้าสู่พื้นที่ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
- สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 สมาชิกสภาได้น าเสนอให้เทศบาลฯเชื่อมต่อระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้าสู่พื้นที่
ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการขอใช้บริการ
น้ าประปาให้มีความสะดวกและไม่ติดขัด ซึ่งได้มีการเสนอให้สภาฯแต่ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าว ในเบื้องต้น ขอให้เลขานุการสภาฯกล่าวแจ้งถึงระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาเห็นสมควร 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
- ได้ปรึกษากันพอสังเขปแล้วได้ข้อสรุปด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ว่า ให้เป็นในรูปแบบของ
คณะกรรมการวิสามัญ ไม่เกิน 7 คน และมีผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน ประธานจึงแจ้งให้ที่
ประชุมเสนอชื่อของคณะกรรมการไปที่ละคนตามล าดับ ดังนี้  



~ ๑๗ ~ 
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 1.นายอภัย  เตมีสุภาพ สมาชิกสภาเขต 2 ได้เสนอ นายบันเทิง  ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 โดยมี ร้อยตรีบรรเทิง  
เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2 และนางชลอ  รักษาพล สมาชิกสภาเขต 2 เป็นผู้รับรอง 
ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 เพ่ิมเติม ประธานจึงประกาศให้ นายบันเทิง
ปัญญาดี เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
 2.ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2 เสนอชื่อ นายอภัย  เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาเขต 2 เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 โดยมี นายสอาด  ไวงาน สมาชิกสภาเขต 
2 และนายประชาญ  เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2 เป็นผู้รับรอง ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการคนที่ 2 เพ่ิมเติม ประธานจึงได้ประกาศให้ นายอภัย  เตมีสุภาพ 
เป็นคณะกรรมการคนที 2 
 3.นายประชาญ  เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2 ได้เสนอ นายสอาด  ไวงาน 
สมาชิกสภาเขต 2 เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 โดยมี นายอภัย  เตมีสุภาพ สมาชิกสภา
เขต 2 และนายจรูญ  ไกรสิงห์ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นผู้รับรอง ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการคนที่  3 เ พ่ิมเติม ประธานจึ งประกาศให้  นายสอาด  ไวงาน 
เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
 4.นายสอาด  ไวงาน สมาชิกสภาเขต 2 เสนอชื่อ นายประชาญ  เสียงฆ้อง 
สมาชิกสภาเขต 2 เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 โดยมี นายสมพงษ์  กองทวีผล สมาชิก
สภาเขต 1 และนายบันเทิง  ปัญญาดี นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับรอง ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 เพ่ิมเติม ประธานจึงได้ประกาศให้ นายประชาญ  เสียงฆ้อง 
เป็นคณะกรรมการคนที 4 
 5.นายบันเทิง  ปัญญาดี นายกเทศมนตรี ได้เสนอ นางสาวพิมพ์พรรน มหาเมฆ
นันท์ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 โดยมี พันจ่าโทประมวล  สุขพอ 
หัวหน้าส านักปลัด และนายจิตกร  อภัย ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้รับรอง ไม่มีผู้ใด
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการคนที่ 5 เพ่ิมเติม ประธานจึงประกาศให้ นางสาวพิมพ์พรรน 
มหาเมฆนันท์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 
 6.นางสาวพิมพ์พรรน มหาเมฆนันท์ สมาชิกสภาเขต 1 เสนอชื่อ นายจิตกร  
อภัย ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 โดยมี นายฉกาจ  ยิ่งสมบัติ 
รองนายกเทศมนตรี และนายพิสัย  พานิชดี รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้รับรอง ไม่มีผู้ใด
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการคนที่ 6 เพ่ิมเติม ประธานจึงได้ประกาศให้ นายจิตกร  อภัย 
เป็นคณะกรรมการคนที 6 
 7.นายจิตกร  อภัย ผู้อ านวยการกองช่าง เสนอชื่อ ร้อยตรีบรรเทิง   เฉลิมศรี 
สมาชิกสภาเขต 2 เป็นคณะกรรมการคนที่  7 โดยมี พันจ่าเอกเรืองชัย  รุ่งศิริ  
ปลัดเทศบาล และนายอนุชา  ช่อชบา รองปลัดเทศบาล เป็นผู้รับรอง ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมการคนที่ 7 เพ่ิมเติม ประธานจึงได้ประกาศให้ ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี 
เป็นคณะกรรมการคนที 7 
- ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าได้คณะกรรมการครบทั้ง 7 คน ต่อไปของให้เลขานุการ
สภาได้นัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
ต่อไป 



~ ๑๘ ~ 
 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 

ที่ประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 

นา งส า วพิ มพ์ พรรณ  
มหาเมฆนันท์ 
ประธานสภาฯ 

นายสอาด  ไวงาน 
สมาชิกสภาเขต 2 

 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

 

 
ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สมาชิกสภาเขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
นายสอาด  ไวงาน  
สมาชิกสภาเขต 2 

 
 

- ได้แจ้งนัดคณะกรรมการทุกท่านประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ 
หลังจากเลิกประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  
- เมื่อประธานสภาฯได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 7 คน ประกอบกับเลขานุการ
ได้นัดประชุมแล้ว ที่ประชุมได้เสนอให้ น.ส.ณัฐลดา แก้วเนตร เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการชุมนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ตามท่ีเสนอ  

เรื่องอ่ืนๆ 
-ได้ให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบตามล าดับ 
 
 
-ประชาชนที่ใช้เส้นทางจากหมู่ที่ 1 ออกสู่ถนนสุวรรณศร ได้รับความเดือดร้อนจากน้ า     
ที่ไหลพัดเอาดินจากพ้ืนที่ที่ถมใหม่ฝั่งขวาทางเข้าหมู่ที่ 1 โดยมีดินอยู่บนพ้ืนผิวถนน 
ท าให้ถนนลื่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์เกิดอุบัติเหตุหลายรายแล้ว ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไข 
-กรณีที่ท่านสมาชิกสภาได้กล่าว เจ้าของที่ดินได้มาขออนุญาตขุดดินถมดิน แต่ไม่ได้
ด าเนินการตามแบบ ในเบื้องต้นได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพร้อมแจ้งให้ด าเนินการตามแบบ 
แต่เจ้าของที่ดินยังไม่ด าเนินการ ซึ่งเอกสารที่ขออนุญาตนั้น นายกเทศมนตรียังไม่ได้ลง
นามอนุญาตแต่อย่างใด จะแจ้งให้เจ้าของที่ดินอีกครั้งถ้าไม่ท าตามก็จะไม่อนุญาตตามที่ขอ 
-ได้กล่าวชมเชยเทศบาลในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการลง
นามเสร็จเรียบร้อย 
-ประชาชนฝากมาในเรื่องของความเดือดร้อนดังนี้ 
 1.ผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 แจ้งว่าแยกทางเข้าหมู่ที่ 1 อยากให้ปรับปรุงซึ่งพ้ืนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
 2.ฝาท่อหมู่ท่ี 2 บ้านนางชั้น ได้มีการแก้ไขพอใช้งานได้ แต่ฝากตรวจสอบและซ่อมแซม
ฝาท่อระบายน้ าสายต้นโพธิ์บัลลังก์เพราะมีประชาชนใช้เส้นทางนี้เยอะ 
 3.ฝาตะแกรงหมู่ที่ 7 เส้นทางไปบ้านเขาน้อย ช ารุดมานาน ยังไม่มีการซ่อมแซม ใน
ระยะนี้เป็นห้วงการเดินทางไปท่องเที่ยวน้ าตกในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม 
 4.การระบายน้ าบริเวณถนนด้านข้างที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
 5.กล่าวสอบถามถึงการด าเนินการโครงการถนนคอนกรีต สายจากถนนสุวรรณศร ไป
ถึงท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  
 6.หมู่ที่ 18 ประปาบริเวณห้วยขื่อด าเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ และประปาบริเวณ
หลังบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในระยะเวลาประกัน ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และฝาก
ติดตามการตรวจสอบสภาพน้ าของหนองปลาเข็ง ที่กล่าวมาผู้ใหญ่หมู่ที่ 18 ได้ฝาก
สอบถามมา 
 7.หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 1 ทางเข้าหมู่บ้าน ช ารุด เป็นหลุม 
-แจ้งว่าริมถนนสุวรรณศร ก่อนแยกเข้าโรงเรียนวัดบ้านโง้ง น้ าเซาะเป็นโพรงลึก เบื้องต้น
ได้ท าสัญลักษณ์เตือน (ไม้ปัก) ขอให้ตรวจสอบเร่งซ่อมแซมก่อนที่จะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

นายสอาด  ไวงาน  
สมาชิกสภาเขต 2 

น า ง ส า วพิ ม พ์ พ ร รน 
มหาเมฆนันท์/ประธาน 
น า ง ส า ว ณั ฐ ลั ด ด า       
แก้วเนตร/เจ้าพนักงาน 
ธุรการ 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สมาชิกสภาเขต 2 
 

 

 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
นายสอาด  ไวงาน  
สมาชิกสภาเขต 2 
 

 

ที่ประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 
 

-จุดดังกล่าวเป็นจุดเดียวกับที่ ร้อยตรีบรรเทิง  เสนอมา จะได้มอบหมายให้กองช่าง
ด าเนินการให้ แต่ขอดูห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ด้านงบประมาณ ปริมาณฝน 
-ได้เสนอเพ่ิมเติมซ่อมแซมถนนอีก 3 จัด ดังนี้ 1.ริมถนนสุวรรณศร แยกทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่ส าราญ บ้านโง้ง 2.เส้นทางต้นโพธิ์บัลลังก์ 3.แยกบ้านบาก 
-แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาท างานทีเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
1 ราย สังกัดกองช่าง ขอให้แนะน าตัวต่อที่ประชุม 
-ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุมว่าโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว จังหวัด
สระแก้ว ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จะขอท า
หน้าที่ให้ดีที่สุด ได้ขอบคุณท่านประธานสภาและท่ีประชุมที่ให้โอกาสแนะน าตัว 
-น าเสนอภาพโปรเจ็กเตอร์ต่อที่ประชุมได้ให้เห็นภาพเกี่ยวกับจุดทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านกับถนนสุวรรณศร และจุดที่ทางสมาชิกสภาได้เสนอ จ านวน 12 จุด ระยะทาง
แต่ละจุดประมาณ 10 เมตรเศษ ซึ่งช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยได้ฝากให้เทศบาล
ด าเนินการเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งปัญหานี้เกิดข้ึนทุกปีโดยเฉพาะ
ฤดูฝน 
-เรื่องนี้ได้มีการเสนอและปรึกษาหารือกันมานาน พ้ืนที่ต าบลอ่ืนเขามีการด าเนินการ 
พ้ืนที่ของต าบลเราควรจะต้องศึกษาตรวจสอบรายละเอียด เร่งด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
-กล่าวต่อที่ประชุมว่าในเรื่องนี้ได้มีประชาชนมาปรึกษา และได้ชี้แจงให้กับประชาชนใน
เบื้องต้นว่า เป็นพ้ืนที่ของกรมทางหลวง ผู้บริหารและสมาชิกสภาได้มีการปรึกษาหารือ
กันมาตลอด และจะน าเรื่องนี้แจ้งที่ประชุมสภาในคราวประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 
ในวันที่ 13 สิงหาคม  2563 
-ต่อจากนั้นไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม ประธานสภาได้กล่าวขอบคุณและปิด
การประชุม 
 
14.30 นาฬิกา 

                                ลงชื่อผู้ พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 
    

             ลงชื่อ พันจ่าโท ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                (ประมวล สุขพอ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 

  

  
  
  

 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


