
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 
วันอังคาร ที่   13   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  10.0๐  น. 

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

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1. 
2. 
 
ราชชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                                     หมายเหตุ 
นางชุติมา  มหาเมฆ                         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 
พ.จ.ท. ประมวล สุขพอ                     เลขานุการสภาฯ               (หัวหน้าส านักปลัด) 
                                                 
                                                  
   
นางสาวจ าปา  ไกรสิงห์                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑          ลา 
นางชลอ  รักษาพล                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2          ลา 

ชื่อ-สกุล                                              ต าเหน่ง                           หมายเหตุ 

นายบันเทิง  ปัญญาดี                  นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายพิสัย  พานิชดี                      รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ                    รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
นางนุภา  เรืองศรี                       เลขานุการนายกเทศมนตรีต 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               หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
น.ส.กาญจนา  สายัญ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นายอุสาห์  คนหลัก                    นิติกรปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุม  

พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานกุารสภาฯ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 

นางรุ่งรฤดี ศิริอารุณปัญญา         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นายศุภกฤต พูนเกษม                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
น.ส.รุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
น.ส.ประภาพร พอดี                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
น.ส.ณัชภัคร ข่วงทิพย์                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
น.ส.ศิริลักษณ์ ก้านทอง              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายศุภณฏัฐ์ ฐานิสชนาสิน          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางรชนก เรืองศรี                     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ                   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
นางขณิตฐา เหลื่อรัมย์                 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
เวลา 10.00 น. 

-ได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขนุการ
สภามาประชุม จ านวน 8 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 25 คน  เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
-ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการสร้างจิตส านึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ตามก าหนดการที่ได้จัดส่งให้กับ
สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านใดที่ไม่ติดภารกิจที่ส าคัญขอให้เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด  

มติที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ -ด้วยรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ ขณะนี้ยังจัดท า

ยังไม่เรียบร้อย ในการนี้ จะน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมในคราวหน้า  

มติที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 4.1 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 



~ ๓ ~ 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้เสนอค าแปรญัตติจ านวน 4 รายการ และคณะกรรมการได้มีมติ
ให้แก้ไขตามค าขอแปรญัตติดังกล่าว ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
แล้วนั้น ต่อไปขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงให้ที่ประชุม 

นายสอาด ไวงาน 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

-ตามที่ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2562            
และได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ดังนี้คือ    
    1.นายสอาด ไวงาน  2.นายประชาญ เสียงฆ้อง  3.ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี ต่อมาเลขานุการ
สภาฯ ได้นัดประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2562  
เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายสอาด 
ไวงาน เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   และมีมติ เลือก นายประชาญ เสียงฆ้อง 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติคือในวันที่ 6-8 
สิงหาคม  2562 ระหว่างเวลา 08.00- 17.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม โดยมีนายอภัย เตมีสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้ยื่นค าขอแปรญัตติเป็นรายข้อ ดังนี้  
 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว หน้า 8/61 ตั้งไว้ 80,000 บาท ขอแปรลด 10,000 บาท ให้คงเหลือ 70,000 บาท 
 2.แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 38/61 ตั้งไว้ 250,000 
บาท ขอแปรลด 20,000 บาท ให้คงเหลือ 230,000 บาท 
 3.แผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หน้า 24/61 ตั้งไว้ 
240,000 บาท แปรลด 40,000 บาท ให้คงเหลือ 200,000 บาท 
 4. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินการ ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ โครงการแพทย์ฉุกเฉิน หน้า 33/61 
ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลด 10,000 บาท ให้คงเหลือ 40,000 บาท 
 รวมจ านวนที่ขอแปรลดทั้ ง 4 รายการ เป็น เงินจ านวน 80,000 บาท ต่อมา
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่วมกันเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่งบประมาณ
พร้อมทั้งมีการอภิปรายแสดงเหตุผลเห็นว่า งบประมาณภายหลังจากที่ตัดลดตามค าขอแปรญัตติ
แล้วเพียงพอต่อการด าเนินการตามแผนงานต่างๆ ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดตามที่มี
การขอแปรญัตติ  
-ต่อไปขอให้เลขานุการสภาแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อสภาฯ 
 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ
ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  
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นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร 
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อ่ืน 
     ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
-เมื่อได้ทราบถึงมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบกับระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกับพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระที่ 2 ต่อไป 
-สมาชิกสภาฯได้หารือร่วมกันในประเด็นที่มีการขอแปรญัตติใช้เวลาพอสมควรแล้วประธานจึงได้
กล่าวขอมติที่ประชุม 
-สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมจ านวน 7 คน อยู่ในที่ประชุม จ านวน 6 คน เห็นชอบให้ปรับ
ลดรายจ่ายตามค าขอแปรญัตติ ดังนี้  
 1. แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ วัสดุงาน
บ้านงานครัว หน้า 8/61 ทีต่ั้งไว้ 80,000 บาท ปรับลด 10,000 บาท ให้คงเหลือ 70,000 บาท 
 2. แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 38/61 ทีต่ั้งไว้
250,000 บาท ปรับลด 20,000 บาท ให้คงเหลือ 230,000 บาท 
 3.แผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หน้า 24/61 ตั้ง
ไว้ 240,000 บาท แปรลด 40,000 บาท ให้คงเหลือ 200,000 บาท 
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นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
 
นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
 

 4. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินการ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ โครงการแพทย์ฉุกเฉิน หน้า 
32/61 ทีต่ั้งไว้ 50,000 บาท ปรับลด 10,000 บาท ให้คงเหลือ 40,000 บาท 
 ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง 
 4.3 การพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 วาระที่สาม 

-เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 และขอให้เลขานุการสภาฯ กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 52 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
-กล่าวสอบถามที่ประชุมว่าในการพิจารณาในวาระที่ 3 นี้ จะให้มีการอภิปรายอีกหรือไม่ 
 
-ได้ปรึกษากันโดยใช้เวลาพอสมควรแล้วโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ต้องมีการอภิปราย 
-กล่าวขอมติที่ประชุม 
 
-สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมจ านวน 7 คน อยู่ในที่ประชุม จ านวน 6 คน เห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง 
-แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 11.50 นาฬิกา แล้ว จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. 
-เวลา 13.00 น. ได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมเพ่ือ
ด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
ที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

สิบเอกประภาส ไกรสิงห์ 
หน.ฝ่ายจัดเก็บรายได ้
 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่  

(ไม่มี) 
รับทราบ 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
-กล่าวข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเรื่องขยะให้มีการรายงานข้อมูลของการจัดเก็บทุกๆ 3 เดือน  
 
-มอบหมายได้หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
-กล่าวชี้แจงว่า ตามข้อกฎหมายก าหนดให้ผู้ขอใช้บริการ การจัดเก็บขยะต้องมาช าระค่าบริการ ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลด าเนินการจัดเก็บ ณ ที่ตั้ง ตามท่ีกฎหมายก าหมายก าหนด 
แต่ด้วยประชาชนผู้ขอใช้บริการไม่เดินทางมาช าระเท่าที่ควร ดังนั้น ด้วยภาระหน้าที่ในการพัฒนา
รายได้ของเทศบาลฯและเพ่ือเป็นการบริการประชาชน จึงจัดท าแผนงานในการออกไปจัดเก็บ
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นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 
นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สท.เขต 1 
 
 
 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

นายสมควร บุญประกอบ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบริการนอกสถานที่ทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้ ต าบลโพธิ์งามมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีจ านวนที่จ ากัดและมีภาระงานในด้านอ่ืนๆ จึงด าเนินการได้ยังไม่ครบถ้วน
เท่าที่ควร ในส่วนนี้จะได้น าเรียนผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารเพ่ือปรับแนวทางให้การปฏิบัติ
หน้าที่ส าเร็จตามเป้าหมายและจะได้น ามารายงานให้สภาฯทราบ ต่อไป    
-แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการออกแบบฝาตะแกรงท่อระบายน้ าโดยเพ่ิมความหนาของเหล็ก 
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ทั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
-กล่าวสนับสนุนการออกแบบการก่อสร้างที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  
-กล่าวแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ การออกแบบก่อสร้างถนน คสล.จะเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกสายไม่ค านึงว่าในแต่ละเส้นทางจะมีประชาชนใช้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และลดภาระในการซ่อมบ ารุง 
-กล่าวขอบคุณเทศบาลฯที่ด าเนินการซ่อมแซมถนนภายในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสอบถามเรื่องการด าเนินการกองทุนออมวันละ 1 บาท ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไว้
ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ว่าคณะกรรมการที่อยู่ในวาระคราวละ 
2 ปี นั้นจะครบวาระเมื่อใด และการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก กรณีเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลมีหลักเกณฑ์การจ่ายอย่างไร 

-ในประเด็นนี้ขอมอบให้กองสวัสดิการฯเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
-กล่าวชี้แจงว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพธิ์งาม หรือที่เรียกกันว่ากองทุนออมวันละ 1 บาท 
มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีนายหมี่ 
ชาวดร เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งมีการ
ประชุมเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2556 กองทุนประสมปัญหาขาดการอุดหนุนจากหน่วยงานภาค 
เครือขาย จึงมีการประชุมเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม ปัจจุบันเทศบาลฯตั้งงบอุดหนุนให้กองทุนปี
ละ 50,000 บาท ตามสถานะทางการคลัง ปัจจุบันไม่มีการรับสมาชิกเพ่ิมเติมและมีการบริหาร
จัดการให้สวัสดิการแก่สมาชิกเดิมที่มีจ านวนสี่ร้อยคนเศษ ตามข้อก าหนดของกองทุน กล่าวคือ 
สมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิ 1-3 ปี ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 100 บาท/ครั้ง เข้าเป็นสมาชิก 3-5 ปี ค่า
รักษาพยาบาลอยู่ที่ 300 บาท/ครั้ง เข้าเป็นสมาชิก 6 ปี ขึ้นไป ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 500 บาท/
ครั้ง โดยได้สิทธิปีละ 2 ครั้ง 
 ในการนี้ ขอแจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลโพธิ์งาม 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ให้ที่ประชุมได้ทราบ กล่าวคือ จากประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาถึงสภาพปัญหาที่กองทุนขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ จ านวนเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
1,700,000 บาทเศษ จะไม่เพียงพอที่จะดูแลให้สวัสดิการกับสมาชิกในระยะยาว  ดังนั้น 
หากกองทุนจะตั้ งอยู่และด าเนินการต่อไปจะไม่ เป็นผลดีและเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 
คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน จึงมีความเห็นให้ยุบเลิกกองทุนดังกล่าว และคืนเงินออมให้กับสมาชิก
ทุกคนที่มีสถานะเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน                                                  
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นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สท.เขต 1 

นายสมควร บุญประกอบ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการ 

นายประชาญ เสียงฆ้อง 
สท.เขต 2 
 
 
 
 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 
นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

ที่ประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 
 

-สอบถามเพ่ิมเติมว่าเงินที่สมาชิกได้รับคืนไปนั้นสามารถน้ าไปจัดตั้งกลุ่มหรือกองทุนในลักษณะ
เช่นเดียวกับกองทุนสวัสดิการสังคมต าบลโพธิ์งาม ขึ้นในหมู่บ้านได้หรือไม่ 
-ตอบข้อซักถามว่า สามารถท าได้เพราะเป็นสิทธิของสมาชิกแต่ละคน 
 
-กล่าวสอบดังนี้  
 1.ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ด าเนินการแก้ไขสภาพไหล่ทางของถนนหมายเลข 33 
ด้านหน้าตลาดปิงพาซ่าที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือให้น้ าที่ท่วมขังนั้นไหลลงท่อระบายน้ าได้ในเบื้องต้น 
ในกรณีนี้จะด าเนินการประการใดต่อไป 
 2.สอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ 
และความพร้อมของอาคารที่จะให้ในการจัดการเรียนการสอน 
-กล่าวตอบข้อซักถามว่า ขั้นตอนต่อไปของการแก้ไขสภาพไหลทางของถนนหมายเลข 33 
ด้านหน้าตลาดปิงพาซ่า จะด าเนินการในช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงโดยน าหินครุกผสมน้ ายางและปูนซี
เมนมาเททับแล้วบดอัดให้แน่นเพ่ือความคงทนและรับน้ าหนักของยานพาหนะได้ดี ส่วน กรณี 
ของโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นในส่วนของการจัดความพร้อมของสถานที่ อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ ก้าวอี้ และ แอร์ส านักงาน 
-กล่าวแนะน าขอให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพเพ่ือความคงทนถาวร และเสนอแนะให้จัดเก็บค่าบริการ
จัดเก็บขยะตามจ านวนถังท่ีขอเทศบาลไปใช้  
-กล่าวตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมเรื่องการจัดเก็บค่าบริการขยะว่า อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ส ารวจผู้ขอ
ใช้ถังขยะและจ านวนถังขยะเพ่ือบริหารจัดการให้เป็นระบบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
-ไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามในประเด็นใดเพ่ิมเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
และปิดการประชุมในล าดับต่อมา 
 
14.25 นาฬิกา 
 

                                     ลงชื่อ ผู้พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

                                   
                     ลงชื่อ พันจ่าโท                                ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                 (ประมวล สุขพอ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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